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ها بروونن آآوورردد عشق ااوومراا اازز قید مذهب
هاکه چونن خوررشید طالع شد نهانن گرددند کوکب
صائب تبریزیی

تأثیر اامر مباررکک بر ااددبب وو فرهنگ
اایراانن

شاپورر ررااسخ

مقدّّمه

جهانی ددااعیۀ  وو  هستند  مبتنی  ووحی  پایۀ  بر  االهی  ااددیانن  همۀ  ااماهرچند  ددااررند  شدنن 
ها نموددااررااند ددرر آآننناچارر اانعکاسی اازز شراائط محیط فرهنگی که ددرر آآنن نشئت یافته
 یاددآآووررررسالۀ مدنیهااست.  ددیانتی چونن ااسالمم همانن طورر که حضرتت عبداالبهاءء ددرر 

ااند اازز یک طرفف بسیارریی اازز ررسومم عربب جاهلی رراا رردد وو طردد کرددهه ااست (چوننشدهه
ززندههبت طرففبهپرستی –  اازز  ززووجاتت)،  بوددنن  شمارر  اازز  بیروونن  ددختراانن –  گورر کرددنن 

ددیگر ااحکامم متعدّّددیی رراا اازز همانن عصر جاهلیت پذیرفته ااست (چونن ااعتبارر شهورر
قمریی – قطع ید ساررقق – حرمت لحم خنزیر یعنی گوشت خوکک)، وو باالخرهه مقداارر
رراا ااسالمی  تمدّّنن  بنیادد  تاززهه که  تعلیماتت  وو  آآدداابب  وو  ااحکامم  اازز  اایی  مالحظه  قابل 

کرددهه طرححااستواارر  که  نیز  بهائی  ددیانت  ووجه  همین  به  ااست.   نهاددهه  جایی  بر  ااند 
جهانن وویژگیمدنیت  اازز  بسیارریی  ااست  متضمن  رراا  بدیعی  اایرااننآآرراایی  فرهنگی  هایی 

باستانن وو اایراانن ااسالمی رراا پذیراا شدهه وو ددرر خودد منعکس دداارردد.

  کوتو، اایتالیا، جوالیی 2009متن تقریرااتت ددرر مجمع عرفانن، ددرر  مرکز مطالعاتت بهائی، آآ
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هایی بیگانهاازز جمله خصوصیاتت فرهنگ اایراانن گشایش ااین فرهنگ به سویی تمدّّنن
ددرریافت عناصر  جذبب  براایی  آآنن  آآماددگی  حالل  عین  ددرر  آآننوو  تطبیق  وو  ددررشدهه  ها 

خطاباتتاایی نو بوددهه ااست.  ووقتی حضرتت عبداالبهاءء ددرر اایی بدیع وو با جنبهمجموعه
 سخن اازز لزوومم اانضمامم مدنیت ماددیی غربب به مدنیت ررووحانی شرقق به میاننمباررکه
آآووررند.آآووررند همانن سابقۀ تمدّّنی رراا به یادد میمی

ررنه کرووسه،اایراانن فراانسویی،  بنامم  اایراانن١۱شناسس  تمدّّنن  وو  فرهنگ  آآنن که  ذذکر  اازز  بعد   
گویداایی رراا اازز سر گرفته میمنظماًً وو طی ااددوواارر پیاپی تجدید حیاتت یافته وو نشئۀ تاززهه

اانسانی عمیقاًً  خصلتی  تمدّّنن  ااین  دداادد که  ااجاززهه  اایراانن  تمدّّنن  ااستمراارر  وو  تدااوومم  ااین 
می هخامنشی  عصر  ددرر   مثال تارریخ  آآغازز  اازز  خصلتی که  باحاصل کند،  ددید  تواانن 

تأسیس حکومتی مبتنی بر مداارراا وو تساهل نسبت به همۀ مذااهب وو ااقواامم وو نژااددها وو
با تفاهم وو حسن نیت ددرر نحوۀۀ گرددشش اامورر اادداارریش.  ساسانیانن هم با آآنن که مقید
به ددین ززررتشتی خودد بوددند همین مداارراا رراا نسبت به کلیسایی نسطورریی ددرر غربب وو

تعصبی که ددررنسبت به آآئین بودداائی ددرر شرقق نشانن ددااددند.  مقایسۀ ااین سابقه با بی
اامر مباررکک تروویج شدهه ااست عارریی اازز فایدهه نیست.

می ررنه کرووسه  حلقۀهم  ددهد  ددست  اازز  رراا  خودد  ااصالت  آآنن که  بدوونن  اایراانن  نویسد 
ااررتباطی بین شرقق وو غربب بودد.  ززبانش ززبانن ااددبی بخشی اازز هند مسلمانن گرددید، با
به صفویی  عصر  ددرر  بیزاانسی کمک کردد،  هنر  تشکیل  به  ساسانیانن  ززمانن  ددرر  هنرشش 
تشکیل هنر هندیی–مغولی یارریی ررساند، معمارریی اایراانی وو مینیاتورر اایراانی ددرر سطح

اایی اانتشارر پیداا کردد، میسیونرهایی اایراانی بوددند که ددرر ززمانن ساسانی وو نیز ددررگسترددهه
ررووززگارر عباسیانن مسیحیت رراا به قلب اامپرااطورریی چین برددند وو آآئین بودداائی مکاتب
نقاشی اایراانی رراا حتی تا چین گسترشش وو تابش بخشید.  ددرر ززمانن ماررکو پولو ااین
ززبانن فاررسی بودد که به عنواانن ززبانن تجارریی وو ززبانن تمدّّنن ددرر سرااسر آآسیایی مرکزیی،
اازز بخارراا تا پکن، مورردد ااستفاددهه وو ووسیلۀ مکالمه بودد.  اامر بهائی هم ززبانن فاررسی رراا

بین ززبانن  یک  سطح  جملهبه  اازز  اانوااعش،  ددرر  رراا  هنر  وو  بخشیدهه  ااعتالءء  االمللی 
اایی ددااددهه ااست.سابقهموسیقی، پر وو بالل بی
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جامعه ااوولین  اایراانن  ررنه کرووسه گوید  ووهم  بودداائی  عرفانن  معاددلل  عرفانی  بودد که  اایی 
همۀ به  پروورردد که  عرفانی  خودد  دداامانن  ددرر  وو  آآوورردد  بوجودد  تصوفف  نامم  به  برهمائی 
بشریت تعلّّق دداارردد وو قلب هر اانسانی رراا ااعم اازز مسیحی یا بودداائی یا غیر آآنن تحت

ددهد.تأثیر قراارر می

مایۀ بخش مهمی اازز آآثارر مباررکه ااست.  عدّّههددرر اامر مباررکک هم ززبانن عرفانی ددست
اایی اازز آآثارر حضرتت بهاءءااله، خاصه ددرر ددووررۀۀ کرددستانن وو بغداادد به موضوعاتت عرفانی

مربوطط ااست.  ااین آآئین شریف مرووجج نوعی عرفانن عملی وو عمیقاًً ااخالقی ااست.

پایه اازز  یکی  ززررددشتی که  آآئین  وو  مباررکک  اامر  میانن  نیست که  تمدّّننشبهه  عمدۀۀ  هایی 
یعنی موعودد  اانتظارر  بودد که  متذکّّر  باید  ااست.   فرااوواانن  مشابهه  مواارردد  ااست  اایراانی 
سیوشیانس که باید اازز تخمۀ ززررتشت وو نیز اازز نسب پاددشاهانن اایراانن باستانن باشد وو
وو ددووهزاارر  اازز  فزوونن  با  رراا  بهائی  اامر  وو  ززررددشتی  آآئین  یابد  ووالددتت  اایراانن  سرززمین  ددرر 

پانصد سالل فاصله به هم پیوند نزددیک ددااددهه ااست.

برخی اازز بیاناتت مباررکه ددرر ااین ظهورر ااعظم نیز دداالل بر قراابت ااین ددوو آآئین ااست.
مجموعۀ  ددرر  عبداالبهاءء  حضرتت  بیانن  ااین   پاررسیمثال (صصیارراانن  "ااخگر٢۲۵٠۰   :(

رراا بزررگواارر  آآنن  سلوکک  وو  ررووشش  وو  کردد  آآتشبارر  کوهه  بهراامم  شاهه  رراا  ززررددشت  حضرتت 
پدیداارر نمودد."

): "آآفرین بر ااین آآئین که هر گوهر پنهانن ددرر کانن اایراانن رراا آآشکارر وو٢۲۵۶وو نیز (صص
عیانن نمودد.  تخم پاکی که حضرتت ززررددشت اافشاند بریزشش اابر بخشش اانباتت کردد وو
کشتزاارر سبز وو خرمم شد.  ووقت خرمن ررسید وو برکت آآسمانی گرددید.  گنجی که آآنن

سروورر ااندااخت ددرر ااین ررووزز فیرووزز آآشکارر شد وو گوهر آآبدااررشش بر جهانن نثارر گشت."

هم فرموددههوو  کهچنین  کنند  گمانن  نادداانانن  وولی  ااست،  شجر  همانن  نهالل  "ااین  ااند: 
)٢۲۵٨۸ددررختی ددیگر ااست." (صص

ددرر مورردد جهاتت مشابهت اامر مباررکک با آآئین ززررددشت ددووااززددهه نکته رراا به عنواانن نمونه
دداارریم:مذکورر می

اامر بهائی وو آآئین ززررددشتی
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محبت١۱ وو  عشق  بر   خاصص کید  تأ وو  آآئین  ددوو  هر  ددرر  مناجاتها  وو  ااددعیه  – کثرتت 
االهی؛

جهانی وو شوقق آآبادد کرددنن ااین ددنیا؛– ااظهارر عالقه به ززندگی ااین٢۲

– ااوولویت ااصالحح عالم وو کمک به پیشرفت مرددمانن؛٣۳

کید بر ااخالقق وو توجه به حیاتت عملی وو طردد خراافه۴ پرستی مذهبی؛– تأ

– قولل به ااهمیت خاصص ررااستی به عنواانن یک فضیلت ااخالقی؛۵

– تشویق به ززندگی ساددهه وو پاکک وو ددررست وو پرهیز اازز مصرفف مسکرااتت – منع۶
قربانی مذهبی؛

ددااددنن به پاکیزگی وو حفظ همه چیز اازز آآلوددگی؛– ااهمیت٧۷

– ااعتقادد به ددااوورریی ااعمالل اانسانن ددرر ددنیایی بعد؛٨۸

– تفسیر بهشت وو ددووززخخ به معنایی حصولل تقربب االهی یا محروومیت اازز آآنن؛٩۹

– ااعتقادد به ااختیارر وو آآززااددیی اانسانن ددرر اانتخابب خیر وو شر؛١۱٠۰

بینی نسبت به فرجامم اامورر وو آآیندۀۀ جهانن؛– خوشش١۱١۱

ددااشت تصویر ززنن به تفاووتت اازز ااددیانن سامی وو ااسطوررۀۀ خلقت ددرر آآنن– گراامی١۱٢۲
ها.

ااین  اازز  یک  هر  باررۀۀ  ددرر  مجمل  چونن١۱٢۲توضیحی  بودد.   خوااهد  مفید  خصوصیت   
ددووستانن عزیز به تعالیم بهائی آآشنائی کامل ددااررند لذاا بحث خودد رراا بیشتر معطوفف

می ززررددشتی  همآآئین  وو  ددررخوااهیدکنیم  آآسانی  به  خودد  رراا  ددیانت  ددوو  میانن  آآوواائی 
یافت.

کید خاصص بر عشق وو محبت االهی١۱ – کثرتت ااددعیه وو مناجاتها ددرر هر ددوو آآئین وو تأ

نامم اازز  که  بویس  میمریی  ااست  ززررددشتی  مطالعاتت  متخصصانن  ٢۲نویسد:آآووررترین 

بیانن گفت وو"آآفریدهه عمدتاًً  ااست وو  ااندکک  بسیارر  ززررتشت  اازز طبع  ماندهه  به جا  هایی 

308



                                           آآززااددیی فکر وو بیانن ددرر آآیین بهائی13سفینة عرفانن ددفتر 

محبت وو  عشق  مورردد  ددرر  کید  تأ همین  ااست."   خدااووند  با  ااوو  ددرروونی  وو  قلبی  شنودد 
تواانن ددید.ها رراا ددرر اامر بهائی نیز میاالهی وو فرااوواانی ااددعیه وو مناجاتت

آآثارر خصوصاًً  وو  تعلیماتت  وو هم  ززررددشت  حضرتت  ززندگی  شرحح  وو  تارریخ  هم  هرچند 
هست، وو  بوددهه  متخصصانن  میانن  جدلل  وو  بحث  مورردد  همه  حضرتت  آآنن  به  منسوبب 

 که کسی ددرر صحت اانتسابب آآنن به حضرتش ترددیدگاتهامعذلک با توجه به منظومۀ 
تواانن خصوصیاتت عمدۀۀ ااین آآئین رراا اازز آآنن ااستنتاجج کردد،نداارردد وو با قراائن مطمئن می

دداارراایی گاتهاااشش با تعالیم بهائی بسیارر آآموززندهه خوااهد بودد.  مقایسه  قطعه وو٢۲٣۳٨۸ 
 کلمه ااست، همه مربوطط به ستایش وو نیایش خداا.  خانم ددکتر۵١۱۵۶ بیت وو ٨۸٩۹۶

 نخستین گاتهانویسد: " می٣۳ددین وو ددوولت ددرر عهد ساسانیشیرین بیانی ددرر کتابب 
ااگر  ااست.   ززررددشت  آآسمانی  اافشرههگاتهاسرووددۀۀ  ااین  اازز  ااندیشه  چهارر  بفشارریم  رراا   

– پرستش وو نیایش١۱ساززدد بدین قراارر: آآید که جوهرۀۀ ددین ززررددشتی رراا میبیروونن می
یارریی وو  ررسالتش؛ ااهورراامزدداا  اانجامم  ددرر کارر  ااوو  اازز  نیک، کردداارر٢۲خوااستن  ااندیشۀ   –

– فرمانروواائی: آآررززوویی شهریارریی نیک وو۴ ۴– جبر وو ااختیارر؛٣۳نیک وو گفتارر نیک؛ 
ددررست."

آآوورریم:  اایی اازز سخنانن ززررددشت خطابب به ااهورراامزدداا رراا ذذیال مینمونه

هایی ززندگی رراا که بوددهه وو هست وو خوااهد بودد وو همۀ آآنهااایی مزدداا – خوبی
اازز توست با مهر خوددتت به ما ااررززاانی بداارر وو ددرر پرتو ااندیشۀ نیک، تواانائی وو
ززررددشت، من  مزدداا،  اایی  بیفزاایی.   رراا  ما  خوشبختی  وو  تندررستی  وو  ررااستی 

ستایم.  باشد که پیوسته ززبانم رراا ددررددووستداارر ررااستی، با آآوواایی بلند تو رراا می
وو بنمایانی  رراا  خودد  آآئین  نیک  ااندیشۀ  پرتو  ددرر  وو  کنی  گویا  خردد  ررااهه 

بیاموززاانی ...

 –١۱ آآمدهه (ااددعیۀ محبوببمقایسۀ ااین سخنانن با مناجاتی اازز حضرتت بهاءءااله که ددرر 
ددهد:ها رراا خوبب نشانن می) مشابهت٣۳۵٠۰

االهی االهی – ااین عبد رراا اازز شر نفس وو هوٰى حفظ فرما وو بنورر بر وو تقوٰى
نماید وو الززاالل بصرشش منتظرمزین دداارر.  اایی مالک من مملوکت تراا ذذکر می

قسمتی وو  رراا  ررحمتت  بابب  بازز کن  پس  هست.   وو  بوددهه  تو  النهایۀ  عنایاتت 
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موجودد رراا  ووجودد  عالم  علیا  یک کلمۀ  اازز  رراا.   متمسکت  عبد  ااین  فرما  عطا 
توئی ددااشتی.   مزین  التُُحصٰى   آآالءء وو  نعمت  وو  مائدهه  بانوااعع  وو  فرموددیی 

بخشندهه وو تواانا.  ال االه اا اانت االعلی ااالبهٰى.

بستگی به ززندگی ااین جهانن وو شوقق آآبادد کرددنن آآنن– ددلل٢۲

شماررۀۀ  یسنا،  ددرر  که  پوررددااوودد  ااووستایی  کتابب  قطعۀ ٣۳٠۰اازز  ااین١۱١۱،  کرددهه  نقل  رراا   
عباررااتت گویایی مطلب ااست: "اایی مرددمم – ااگر اازز حکم ااززلی که مزدداا برقراارر ددااشت

جاوودداانی  ررنج  اازز  وو  سراایی  ددیگر  وو  ااین گیتی  خوشی  اازز  وو  ززیاننبرخورردداارر گشتید  وو 
گاهه شدید آآننددررووغغ  ددرر آآیندۀۀگاهه هموااررههپرستانن وو اازز سودد وو بهرۀۀ ددووستارراانن ررااستی آآ

جهانن خوشش خوااهید بودد."

قطعۀ گاتهاددرر   ، "اایی١۱۶/٣۳١۱  ااست:  آآمدهه  چنین  ووحیدیی  حسین  ددکتر  ترجمۀ  به   
می تو  اازز  ااین   – نیکااهورراامزدداا  وو  دداانائی  با  اافزاایشپرسم: کسی که  براایی  ااندیشی 

کوشد کی وو چگونهتواانائی خانه یا شهر یا کشوررشش وو براایی گسترشش آآئین ررااستی می
 ااگر "شخصی نیک۵به تو خوااهد پیوست."  ررووشن ااست که به موجب ااین عباررتت

پیشرفت وو  خودد  سرززمین  وو  ررووستا  وو  خانه  ترقّّی  ررااهه  ددرر  تواانن  وو  تابب  با  وو  ااندیش 
ررااستی وو ددووستی کوشش کند" اازز ووصالل پرووررددگارر برخورردداارر خوااهد شد. 

 – عالقۀ به ااصالحح عالم٣۳

(خلقتم شدهه  تعیین  آآددمی  خلقت  هدفف  عنواانن  به  مباررکک  جمالل  بیاناتت  ددرر  که 
ددرر  االخلق)  قطعۀ گاتهاالصالحح  با٩۹/۴۵  رراا  ااهورراا  "مزدداا  ااست:  منعکس  چنین   

ساززیم، ااوو که با خوااست خودد براایی ما شاددیی وو ررنج آآفریدههااندیشۀ نیک خشنودد می
ااست.  باشد که مزدداا ااهورراا با تواانائی خودد به ما نیروویی کارر کرددنن بخشد تا ددرر پرتو

ااندیشۀ نیک وو ررااستی وو دداانش ددررست ددرر ررااهه پیشرفت مرددمانن بکوشیم."

کید بر عمل ااخالقی وو طردد خراافه۴ پرستی– تأ

وو ااعمالل  وو  ررسومم  وو  آآدداابب  اازز  بسیارریی  بهاءءااله  حضرتت  هم  وو  ززررتشت  حضرتت  هم 
کیدشانن بر حیاتت عملی وو کارربردد خراافاتت ماندهه اازز گذشته رراا به ددوورر ااندااختند وو تأ
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ددرر کتابب  جکسونن  وویلیامز  هست.   وو  بوددهه  معنویی  وو  ااخالقی  هاییپژووهشفضائل 
آآید که ززررتشت با خراافهنویسد: "اازز منابع ززررتشتتی  مانند ددینکرتت برمی میززررتشتی

آآئین به  وو  مباررززهه کردد  بودد  ددیرینه  ررووززگارراانن  یاددگارر  جاددووئی که  ااعتقاددااتت  وو  پرستی 
اایمنی وو  ررهائی  ررااهه  به  رراا  مرددمانن  وو  دداادد  پیرااسته  وو  پاکک  وو  مینویی  جنبۀ  اایراانیانن 
ررهنمونن گرددید."  به قولل ااستادد پوررددااوووودد: "ززررتشت ددرر آآئین خویش که ساددهه وو بی
مرااسم ددرر  که  مسکرااتت،  ااستعمالل  وو  میزدد  وو  فدیه  وو  قربانی  ضدّّ  به  ااست  آآالیش 

 اازز قربانی منع میگاتهاباشد وو اازز جمله جاهائی که ددرر مذهبی ررووااجج تامم ددااشت، می
 ااست: "نفرین تو بادد اایی مزدداا بر کسانی که با فریادد١۱۴ وو ١۱٢۲، قطعۀ ٣۳٢۲، گاتهاشودد 

، برحذرر ددااشتن اازز مصرفف١۱٠۰، قطعۀ ۴٨۸، یسناکنند."  وو ددرر شاددمانی گاوو قربانی می
شُُرفا مزدداا  اایی  "کی  آآمدهه:  چنین  بردد؟  کی مسکرااتت  خوااهند  پی  نیک  ررسالت  به 

کرپانن آآنن  اازز  که  چیزیی  برااندااخت،  خوااهی  رراا  چرکین  سکرآآووررندۀۀ  آآشامم  هاییااین 
فریبند؟"  باید یاددآآوورر شد کهکردداارر وو شهریارراانن بدکُُنش به عمد ممالک رراا میززشت

، شیر به عنواانن بهترین بهترین وو نیکوترین مشرووباتت ستوددهه شدهه وو نه٣۳٨۸، یسناددرر 
هاااووما. 

– ااوولویت ررااستی۵

،یسنافیثاغوررثث گفته بر طبق تعلیماتت ززررتشت خدااووند با ررااستی یکسانن ااست.  ددرر 
ااشش با، آآمدهه که "ااین سرووددهایی ستایش اازز مزدداا ااهورراائی ااست که ااررااددهه٧۷، قطعۀ ٢۲٩۹

 چنین مذکورر ااست: "اایی،١۱٨۸، فقرهه ١۱٠۰، فرگردد ووندیدااددررااستی یکسانن ااست."  ددرر 
ززررددشت سپنتمانن، پاکی وو ررااستی اازز آآغازز آآفرینش نیکوترین چیزهاست."  آآئین مزدداا

، مسطورر: "اایی مزدداا، پایۀ آآئین ما بر ررااستی۴٩۹، قطعۀ یسناآآئین ررااستی ااست.  ددرر 
نهاددهه شدهه، اازز ااین جهت سوددبخش ااست."

عبداالبهاءء حضرتت  اازز  بیانن  ددوو  شودد  ددااددهه  ددست  به  مقایسه  مبنایی  آآنن که  براایی  فقط 
شودد:نقل می

تر اازز صدقق وو ررااستی نه.ددرر جهانن االهی نورریی ررووشن•

ترصدقق وو ررااستی ااساسس جمیع فضائل اانسانی ااست.  صفتی محبوبب•
اازز ااین نیست.  

311



                                           آآززااددیی فکر وو بیانن ددرر آآیین بهائی13سفینة عرفانن ددفتر 

– تشویق به ززندگی ساددهه وو ددوورر اازز آآلوددگی۶

فشرددۀۀ ااین مطلب قبال آآمدهه ااست.

– حفظ محیط ززیست اازز آآلوددگی٧۷

سنّّت اازز  یکی  آآنها  تقدیس  حتی  وو  طبیعت  عناصر  وو  مظاهر  به  ددیرینۀااحتراامم  هایی 
می مورردد  ااین  ددرر  وو  ااست،  صرااحتااددیانن  خصوصاًً  ززررددشتی  آآئین  که  گفت  تواانن 

نمونه وو  دداارردد  مرااسمخاصی  اازز  یکی  ااست.   آآبب  وو  آآتش  به  ااحتراامم  ااین  اازز  اایی 
ززررددشتی نگاهداارریی وو پایداارر کرددنن آآتش ااجاقق بودد وو به هنگامم نیایش که پنج بارر ددرر

می تکراارر  میررووزز  ززمزمه  رراا  آآتش  مخصوصص  ددعاهایی  آآتششد  گوئی  تو  کرددند.  
شدنن آآفتابب ددرر سحرگاهه یارریی میررااند وو به اافرووختهنیروویی ااهریمنی تارریکی رراا می

شد.  بهشد وو هم سبب تطهیر چیزها تصورر میکند.  هم آآتش پاکیزهه اانگاشته می
گفتۀ مریی بویس "شدّّتت ااحساسس ززررتشت نسبت به آآتش به عنواانن شمائل آآنن (نظم

ااووستاترین قسمت  (یعنی کهنگاتهاکائناتت) وو ووسیلۀ ااجراایی عداالت موجب شد تا 
بی ووکه  آآتش  به  مربوطط  خیالل  صورر  اازز  سرشارر  ماندهه)  باقی  ززررتشت  خودد  اازز  گمانن 

 ۶گذاارریی به آآنن شودد."عزتت وو ااحتراامم

ها – شما رراا منعکس ااست وو ددرر آآنن مذکورر که "اایی آآبب٣۳٨۸ یسناییها ددرر ستایش آآبب
که به خوبی رروواانن وو به خوبی ددرر خودد شناووررید وو به خوبی سزااوواارر شست وو شو وو

هایی بارروورر، شما رراا به یارریی همی خواانیم،ستائیم.  اایی آآبببخشایش ددوو جهانید می
شما رراا که هم چونن ماددررید، شما رراا که هم چونن گاوو شیرددهه پرستارر بینواایانید وو اازز

ها بهتر وو خوشترید."همۀ آآشامیدنی

چونن ااشاررهه به گاوو شد باید بگوئیم که هم آآئین ززررتشتی وو هم آآئین هندوویی که هر ددوو
بوددهه همرااهه  شبانی  با  آآغازز  میددرر   خاصص ااررززشش  به گاوو  وویسنا ددهند.  ااند  رروواانن گاوو 

می رراا  ررووااننآآفرینندۀۀ گاوو  وو  هستندستاید  آآددمیانن  ززندگی  مایۀ  رراا که  چهاررپایانن  هایی 
می میگراامی  بویس  مریی  که  چنانن  وو  (صصدداارردد.   جانورراانن١۱۴٣۳نویسد  رروواانن   (
آآززاارر هم مورردد ااحتراامم قراارر گرفته ااست.ووحشی بی
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خردداادد فرشتۀ محافظ وو یا وولی اامر آآبب ااست که به تصدیق همگانن بقایی ززندگی به
موجب ااست که  محافظ گیاهانن  فرشتۀ  هم  اامردداادد  دداارردد.   بستگی  حیاتی  ماددۀۀ  آآنن 

دداانیم هم خردداادد وو هم اامردداادد ااززررشد وو تغذیۀ حیاتت حیواانی ااست، وو چنانن که می
گانۀگانۀ ااصلی آآئین ززررددشتی هستند که با ااهورراامزدداا نیرووهایی هفتفرشتگانن شش

  ٧۷ددهند.مینویی وو آآسمانی رراا تشکیل می

ززررتشتی براایی آآنن که عالقه وو ااحتراامم خودد به عالم طبیعت رراا به ثبوتت ررساند باید اازز
ددرر رراا  مرددگانن  ااجسادد  ااین که  دداارردد.   نگاهه  پاکک  رراا  آآنن  وو  پرهیز کند  محیط  آآلوددنن 

نمی الششخاکک  معرضض  ددرر  بلندیی  ددرر  وو  میکرددند  بودد کهخورراانن  ااین  براایی  نهاددند 
خاکک، که اازز عناصر ااصلی ااست، پلید وو نجس نشودد.

شویم که ددرر آآثارراازز بابب آآنن که معیارریی براایی مقایسۀ ددوو آآئین ددااددهه شودد یاددآآوورر می
االحقیقه براایی همۀظهورر ااعظم همۀ عالم هستی تجلّّی گاهه صفاتت االهی ااست وو فی

تواانن تقدیس قائل شد.  اازز حضرتت بهاءءااله ددرر لوحی ااست: "اازز علوموجوددااتت می
رراا خودد  عرفانن  آآیۀ  یرٰى  وو  یشهد  مما  شیئی   ددرر کل صرفف،  سمو کرمم  وو  بحت  جودد 

  فرااموشش نباید کردد٨۸ووددیعه گذااررددهه ... وو آآنن آآیه مرآآتت جمالل ااووست ددرر آآفرینش ..."
ها یا نماددهائی هستند که ددرر ااددبیاتت بهائی بسیارر بهکه آآتش – آآبب – خاکک سمبل

شدهه نمونهکارر گرفته  مباررکک  لوحح  ااین   مثال ااست:ااند.   آآنن  اازز  بندگانن –٩۹اایی  "اایی   
 بخشش یزدداانی ددرر جوشش ااست.  اازز آآنن بنوشید تا بیارریی ددووست یکتا اازز  هایی  چشمه
 تیرهه پاکک شوید وو بکویی ددووست یگانه ددررآآئید.  اازز جهانن بگذررید وو آآهنگخاکک

سوزز براافرووختۀ ددست من ااست، ااوو رراا پرددههآآتششهر جانانن نمائید.  اایی بندگانن – 
هایی بزررگی من ااست، بدیدۀۀ پاکیزهه ددرر ااووها نشانه  آآسمانن نادداانی میفسرید.  آآبببه 

     ١۱٠۰ گوااهه ررااستی منََند، باین ررااستی گوااهی ددهید."  ها  ستاررههبنگرید.  وو 

 – ااعتقادد به ددااوورریی ااعمالل ددرر جهانن بعد وو معنایی ددررست بهشت وو ددووززخخ٩۹ وو ٨۸

به که  ااست  بشریی  ااوولل  ززررتشت  ااست  معلومم  که  جا  آآنن  تا  بویس  مریی  قولل  به 
آآخراالزمانن قائل شد، یعنی پایانن ززمانی تارریخ ددرر چاررچوبب اابدیت وو توقّّف اابدیی

اانگرهه شکست  با  ززمین  که  دداادد  خوااهد  رروویی  گاهه  آآنن  تنها  که  تغییر،  گونه  مینوهر 
شکوهه آآنن  ددرر  ااهورراامزدداا  شهریارریی  ااستقراارر  وو  اازز(ااهریمن)  پس  شودد.   فرااشش  یا  مند 
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ددهد وو آآنانن که ززندهه شدههمینو معادد جسمانی همگانی ررخخ میشکست اافوااجج اانگرهه
گیرند وو پس اازز آآننهایی] خودد مورردد ددااوورریی پایانی قراارر میهایی [وو خوبیااند با بدیی

که به مجاززااتت خودد ررسیدند ددووززخخ با تمامم ساکنانش نیست خوااهد شد وو آآنن ووقت
گل اازز  پوشیدهه  وو  خرمم  ددشتی  سبز  شکوفهززمین  وو  گسترششها  پذیراایی  بهارریی  هایی 

خوااهند تناوولل  مقدّّسس  طعامم  اازز  ررستگارراانن  وو  آآمرززیدگانن  شدوو  خوااهد  مزدداا  ملکوتت 
 ١۱١۱کردد.

جاللل میمهندسس  آآشتیانی  آآثارراالدّّین  ددرر  مهمی  جایی  متافیزیکی  "مباحث  نویسد: 
نداارردد. ززررددشت  قرآآنن١۱٢۲ااصلی  ددرر   مثال [که  خیالی  صورر  به  بهشت  وو  جهنم  حتی    

می میمجید  وو  نشدهه  ددااددهه  تجسم  یافت]  ووجدااننتواانن  ددرر  که  فهمید  چنین  تواانن 
اازز  عباررتی   قبال مورردد  ااین  ددرر  دداارردد.   تحقّّق  ددووززخخ  یا  بهشت  ااست که  گاتهااانسانی 

ددهد بهشت تقربب االهی ااست وو ددووززخخ محروومیتاایم که نشانن می نقل کرددهه١۱۶/٣۳١۱
 ١۱٣۳اازز ااین موهبت.

ددوومم  ووااحد  اازز  شانزددهم  بابب  ددرر  ااعلٰى  فاررسیحضرتت  میبیانن  صریحاًً  فرمایند: 
"ملخّّص ااین بابب آآنن که تا اامرووزز کسی غیر اازز مظاهریی که خدااووند مخصوصص بخودد

فرموددهه کسی نه جنّّت رراا فهمیدهه وو نه نارر رراا."

تر اازز براایی هیچ نفسی نیست که ددررفرماید: "هیچ جنّّتی ااعظموو همانن حضرتت می
حین ظهوررااله [یعنی مظهر االهی] ااددررااکک نماید ااوو رراا وو آآیاتت ااوو رراا بشنودد وو اایمانن
بر محیط  بحر  که  ااوو  ررضایی  ددرر  وو  گردددد  فائز  ااست  لقاءءااله  که  ااوو  بلقاءء  وو  آآوورردد 
ررضواانست سیر نماید وو به آآالءء جنّّت فردداانیت متلذّّذذ گردددد ... وو هیچ نارریی اازز براایی
عاملین اازز نفس عمل ااشدّّتر نبوددهه وو نیست."  یعنی نداامت ناشی اازز عمل بد پس اازز
گاهی وو هشیارریی بدترین وو شدیدترین مجاززااتت ااست وو طبعاًً محروومیت اازز حصولل آآ

ررضایی االهی وو قُُربب ااوو. 
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١۱٠۰ااعتقادد به ااختیارر وو آآززااددیی اانسانن ددرر اانتخابب خیر یا شر –

قطعۀ گاتهاددرر  جهانن٩۹/٣۳١۱،  مینویی  خردد  تُُست  آآنن  "اازز  آآمدهه:  چنین  تو،  اازز  آآفرین.  
ااست آآررمیتی اایی خدااووند جانن وو خردد.  تو به بندگانن خویش نیروویی ااختیارر ررااهه نیک

ااند."وو بد بخشیدیی تا ااین که ررااهی برگزینند که ررااهنمایانن برگزیدهه

قطعۀ گاتهاددرر  خوااهه٣۳/٣۳٣۳،  ررااستانن  با  ااهورراا، کسی که  "اایی  شدهه:  مسطورر  چنین   ،
خوشاووند باشند وو خوااهه همکارر وو خوااهه یاوورر، بهترین ررفتاررها رراا ددااشته باشد وو کسی
که با کوشش خودد جهانن رراا بپرووررااند چنین کسی ددرر سراایی ررااستی وو ااندیشۀ نیک

گیردد."جایی می

ددرر کتابب  بیانی  شیرین  ساسانیددکتر  عهد  ددرر  ددوولت  وو  (طهراانن، ددین  می١۱٣۳٨۸٠۰   (
باببگاتهانویسد: "ددرر  ددرر  حالی که  ددرر  ااست،  حاکم  ااختیارر  ووااووستاهایی گوناگونن    

مینوییخورریم.  ددرر سایر کُُتُُب مقدّّسس به ددوو طرزز ااندیشه ددرر باررۀۀ جبر وو ااختیارر برمی
 که ددرر ااووااخر ددوورراانن ساسانی نگاشته شدهه جبر تقدیر وو سرنوشت مسائل جهانیخردد

می معلومم  وو  مشخّّص  نمیرراا  تقدیر  با  ااست که  ااین  باوورر  وو  مباررززهه کردد.ساززدد  تواانن 
آآنچه که مسلّّم ااست ددرر ددووررۀۀ مورردد بحث ما [یعنی ددووررۀۀ خودد ززررددشت] ااختیارر مورردد

)٢۲٢۲نظر بوددهه ااست." (صص

بینی نسبت به فرجامم جهانن– خوشش١۱١۱

ددرر منطق آآئین ززررددشتی، مانند اامر بهائی، سراانجامم ااهورراامزدداا بر ااهریمن، ررووشنی بر
ددرر  خوااهد کردد.   غلبه   شر بر  خیر  وو  قطعۀ گاتهاتارریکی،  آآمدهه: "اایی٣۳/۴۶،  چنین   

بختی فراازز آآید که مرددمم جهانن بسویی ررااستی وو پاکیمزدداا – کی بامداادد آآنن ررووزز نیک
ررستگارریی وو  آآووررند  آآموززششرروویی  با  بشر  دداانشددهندگانن  وو  فزاایندهه  وو  بخردداانه  هایی 

خودد مرددمم رراا سعاددتمند ساززند؟ ..."

کرددهه ااشاررهه   موعوددقبال ظهورر  اانتظارر  ددرر  ااددیانن  ااکثر  مانند  ززررددشت  آآئین  که  اایم 
ددرر  ااست.   فقرۀۀ ززاامیاددیشتآآخراالزمانن  ووقت٨۸٩۹،  آآنن  "ددرر  ااست:  آآمدهه  چنین   ،

ووااپسین، سوشیانس ظهورر خوااهد کردد وو پاکی وو تاززگی جهانن رراا تکمیل نموددهه بنیادد
بدیی وو آآززاارر ااهرمن رراا اازز بن خوااهد کََند."
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بشاررااتت کُُتُُب آآسمانی وو ااشاررااتت ددیگراانن ددرر باررۀۀ ظهورر اامرجنابب حسامم نقبائی ددرر 
 چنین نوشته ااست: "آآخرین موعودد ززررددشتیانن به نامم سیوشانت خوااندهه می١۱۴االهی

سوشیانس، ااسامی  به  پهلویی  ززبانن  ددرر  وو  ااست  ااووستائی  کلمه  ااین  ااصل  شودد.  
سوشیانت ستایش  ااست.   ررسانندهه»  معنی «سودد  به  آآمدهه که  غیرهه  وو  سیوشانس، 

یشت آآمدهه که ااوو سرااسر جهانن رراا سودد خوااهد بخشید ززیراا آآننپیرووززگر ددرر فرووررددین
چه رراا جسم یا جانن ااست پیکر فناناپذیر خوااهد دداادد."

شرددینکردد کتابب ٧۷ددرر جلد  اازز  اانسانی  نوعع  نجاتت  براایی  پیغمبر که  آآمدهه: "آآخرین   
نماید سوشیانس خوااهد بودد."فرستد وو پس اازز ااوو قیامت قیامم میشیطانن می

 کلمۀ سوشیانس به ززررددشت وو بعضی اازز یارراانن ااوو ااطالقق شدهه، (به صیغۀگاتاهاددرر 
شودد وو موعودد آآخراالزمانن همجمع) کلمه اایی عامم که شامل ااوولیایی آآئین ززررددشت می

) اازز سوشیانت خوااسته شدهه که گیتی١۱٩۹ (هایشتبه چنین نامی خوااندهه شدهه.  ددرر 
رراا نو ساززدد وو نمرددنی لذاا عنواانن براانگیزندۀۀ مرددگانن هم به ااوو ددااددهه شدهه ااست.

گوست فن ) سخنش رراا نقل٣۳٠۰٠۰گالل (که مهندسس آآشتیانی ددرر کتابب مذکورر (صصآآ
می آآئینکرددهه)  وو  یهودد  ددین  ددرر  اایراانیانن  اازز  سوشیانت  وو  منجی  به  "ااعتقادد  نویسد: 

مسیح ااقتباسس شدهه."  به قولل ااوو "اایجادد یک نظامم االهی که ددرر آآنن بر ددررووغغ پیرووززیی
خوااندهه نظامم فراا  ااین  تحقّّق  به  براایی کمک  رراا  ررااستی  پیروواانن  پیامبر  وو  حاصل شدهه 

به طورر ضمنی ددرر ااست."  مژددۀۀ فرحح موعودد  نظامم  ااین  قطعۀ گاتاهابخش   ،٣۳١۱/١۱٠۰
نمی پاکی  وو  ررااستی  به  وواانمودد  با  فریبکارر  ررااهبریی  هرگز  مزدداا  اایی  که  توااندآآمدهه 

 ١۱۵آآووررندۀۀ پیامم تو باشد.

تاززهه کتابب  (اازز  فولتز  رریچارردد  ااثر  شدهه  نوشته  اایراانن  ااددیانن  باررۀۀ  ددرر  که  )Foltzاایی 
 کهررووحانیت ددرر سرززمین شریفانندداانشیارر دداانشگاهه فلورریدااست ززیر عنواانن (اانگیسی) 

 نشر شدهه وو آآئین ززررددشتی رراا به شش صفت توصیف کرددهه، اازز جمله٢۲٠۰٠۰۴به سالل 
تمدّّنن ددرر  وواارر» که  دداایرهه  جایی «سیر  به  آآنن که  به  آآئین  ااین  موررددااعتقادد  قدیم  هایی 
ووااقعه هدفی که  سویی  به  مستقیم   خط بر  اانسانی  جامعۀ  بودد  ااست،قبولل  عالی  اایی 

رروودد.  بر سخن ااوو باید اافزوودد که هر اانسانی با نیکییعنی غلبۀ کامل خیر بر شر، می
    ١۱۶کرددنن ددرر تحقّّق ااین هدفف ووااال سهمی توااند ددااشت.
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– تصویر ززنن ددرر آآئین ززررددشت١۱٢۲

فرشته صوررتت  به  ززررددشت  حضرتت  آآثارر  ددرر  ززنن  تجسم  ااشاررهه کرددیم که  ااجمالل  به 
ااست، مثل االوااحح حورریه جمالل مباررکک، وو ااین تصویر بسیارر متفاووتت ااست اازز تجسم

هایی سامی.ززنن ددرر ااسطوررۀۀ خلقت ددرر آآئین

 آآمدهه: "وو خدااووند خداا آآددمم رراا نداا دداادد وو گفتعهد عتیقددرر بابب سومم سفر پیداایش 
آآیا اازز آآنن ددررختی که تو رراا قدغن کرددمم که اازز آآنن نخورریی خوررددیی؟  آآددمم گفت ااین ززنن
که قرین من ساختی وویی اازز میوۀۀ ددررخت به من دداادد که خوررددمم.  پس خدااووند خداا به
ززنن گفت ااین چه کارر ااست که کرددیی؟  ززنن گفت مارر مراا ااغواا نمودد که خوررددمم.  وو
پس خدااووند خداا به ززنن گفت ااََلم وو حمل تو رراا بسیارر اافزوونن گردداانم.  با ااََلم فرززنداانن

).١۱۶–١۱١۱رراانی خوااهد کردد (آآیاتت خوااهی ززاائید وو شوهر تو بر تو حکم

ها، اازز ددوو اایزدد بسیارر، یعنی یشتااووستانویسد: "ددوومین بخش ددکتر شیرین بیانی می
دداارردد، یکی آآناهیتا، وو ددیگریی میتراا یا مهر، که ااین ددوو سرددستۀ اایزددااننمهم گفتگو می

خیزیی وو آآبب وو ددوومیددرر ددین ززررددشتی هستند.  ااوولی اایزدد بانویی بارروورریی وو حاصل
ها ددوو اایزدد مؤنّّث)  "بدین ترتیب ددرر یشت٣۳٣۳اایزدد ررووشنائی وو خردد وو ززندگی." (صص

ززمین مداارر  دداائر  مذکّّر  ساززماننوو  مأمورر  ااهورراامزدداا  جانب  اازز  وو  عملیاتتااند   ددهی کل
) ٣۳۵گیرند وو جایگاهی آآسمانی ددااررند." (صصززمینی، که اازز آآسمانن فرمانن می

مقاله ددرر  سعیدیی  ناددرر  ددااددههددکتر  ااختصاصص  بهائی  آآثارر  ددرر  ززنن  سیمایی  به  ١۱٧۷اایی که 

مهممی "اازز  توصیفنویسد:  بهائی  آآثارر  ددرر  ززنن  سیمایی  جواانب  ززیباترین  وو  ترین 
نشانه عنواانن  به  االهی  اایی اازز حقائق قدسی، مشیت ااوولیه، کلمةااله، وو هیاکلحورریۀ 

عمیق تجربۀ  وو  االهی  ووحی  بیانن  براایی  ززیبا  ززنن  ااستعاررۀۀ  ااست.   بدیع  آآئین  قدسی 
)٢۲٧۷٠۰ررووحانی بیش اازز هر ااستعاررۀۀ ددیگریی به کارر برددهه شدهه ااست ..." (صص

تکمله

ااصطالحاتی چند ددرر مورردد آآئین ززررتشتی ددرر ااین مقاله به کارر ررفت که توضیح ددرر باررۀۀ
آآنها مفید ااست.
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ااهورراامزدداا به معنایی سروورر ددااناست وو همانن هرمم ااست یا ااووررمزدد.  ااوو خالق ززمین وو
آآسمانن ااست وو اامشاسپنداانن وو اایزدداانن نیز آآفریدۀۀ ااوو هستند.  اایزدداانن یعنی فرشتگانن وو

می ااطالقق  فرشتگانی  به  ززررددشتی  ددین  اامشاسپندااننددرر  ددوونن  ررتبه  جهت  اازز  شودد که 
شودد، یعنی بهمنهستند.  اامشاسپنداانن به هفت فرشتۀ ااررجمند وو مقربب ااطالقق می

مینو– ااررددیبهشت – شهریورر – ااسپندااررمذ – خردداادد وو اامردداادد وو ددرر ررأأسس آآنها سپنت
 ددکتر معین).  اازز جمله ااعمالل وو آآددااببفرهنگ فاررسی(خردد مقدّّسس) یا ااهورراامزدداا (

بر  عالووهه  شبانه۵ززررددشتیانن  ددرر  نمازز  بارر  وو  مقدّّسس  آآتش  نگهداارریی  وو  حفظ  ررووزز، 
مرآآتت ددرر  خداا  جلوۀۀ  اازز  هستند  اانعکاسی  که  ااست  مقدّّسس  ررووزز  هفت  برگزاارریی 

ززررددشت یا ااهورراامزدداا:

معنی به  خشتراا  نیک،  ااندیشۀ  معنی  به  هومنه  وو  نظم)،  (یا  حقیقت  معنی  به  ااشا 
تسلّّط، آآررمایتی به معنی ااخالصص وو ااطاعت، موررددتاتت به معنی سالمت وو تمامیت وو

مرگی (رریچارردد فولتز).اامرتاتت به معنی بی

ااهریمن که منشأ بدیی وو ززشتی وو پلیدیی وو تارریکی وو جهل وو ستم ااست معاددلل اانکرهه
مینو یعنی خردد خبیث یا عقل پلید ااست (معین).

) گیلومن  مقالۀDuchesne-Guilleminددووشن  ددرر  بلژیک  لیژ  دداانشگاهه  ااستادد   (
می تثلیث  یک  ااساسس  بر  رراا  ززررددشتی  تئولوژژیی  ززررددشت»  ااصالت  وو  ددااند:«بدعت 

ااوولل ررووحح ااقدسس یا ررووحح مقدّّسس یا خداا، خداایی خیر وو نورر وو خردد، آآفریدگارر جهانن
ااررددیی یا  (ااشاووهیشت  ااشا  یا  آآررتا  ددوومم  خلق کردد.  مرددمانن  خیر  براایی  رراا  جهانن  که 
قانونن یعنی  عداالت،  یا  نظم  یا  ااجتماعی)  وو  کیهانی  نظم  بهترین  یعنی  بهشت 
ووااهومانا یا  نیک  ااندیشۀ  سومم  اانسانی.   ااعمالل  همۀ  ددستورر  االهی،  نقشۀ  مطلوبب، 

کند وو ددرر عین(ووهمن) که همانن خداایی مشیت ااست که خودد رراا بر بشر آآشکارر می
حالل خصلت ااعالیی اانسانی باید باشد.

االقدسس وو پدرر عدلل وو دداادد ااست وو پدرر ااندیشۀ نیک ااست ووخداا پدرر ااست وو ررووحح
فرززند ااندیشۀ نیک همانن آآررمایتی (سپنتا آآررمیتی معاددلل ااسفند ااست) یا تقوٰى ددرر
عمل ااست.  ناگفته نماند که تقوٰى غالباًً ددرر ااررتباطط با ااطاعت اازز فرمانن االهی مطرحح

شدهه.
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مذکورر ااصل  سه  ااین  میانن  همبستگی  متعدّّدد  رروواابط  باررۀۀ  ددرر  دداائماًً  ززررتشت  حضرتت 
ررااند.سخن می

ددرر  خدااووند  ستایش  (یسناددرر  آآمدهه  خودد٧۷/٣۳١۱–٨۸  ااندیشۀ  با  نخست  که  "آآنن   :(
فضاهایی نیکبختی رراا به نورر مملو کردد، آآنن که با نیروویی ذذهنش عداالت رراا آآفرید وو با

عداالت نیکوترین ااندیشه رراا."

اایی، ررووحیگوید: "خداایا تو با ررووحت ااندیشۀ نیک رراا اافزووددههوو خطابب به خداا می
که با ذذااتت تو یکی ااست.  اازز ااندیشۀ تو بودد اایی خرددمند که من تو رراا بازز شناختم به
عنواانن ااوولل وو آآخر.  مانند پدرر ااندیشۀ نیک، با چشم خودد تو رراا به عنواانن آآفریدگارر

حقیقی عداالت شناختم وو مانند سروورر ددرر همۀ ااعمالل هستی."

اایی ااست ددررنظمی که مورردد نظر ززررددشت ااست نظم سابق وو ااسبق نیس، بلکه برنامه
به نخستین).   طالئی  عصر  (یعنی  گذشته  نه  ااست،  آآیندهه  به  ناظر  وو  فعل  حالل 

شودد.عباررتت ددیگر ناظر به ررووززیی ااست که ددرر آآنن بالنهایه خیر بر شر پیرووزز می

گوئیم، چونن ددرر ااین موررددددرر مورردد مفاهیم عرفانی ااسالمی ددرر اامر بهائی سخن نمی
تواانن به مجلدااتتااند وو ددرر ااین مورردد میمحقّّقانن بهائی به ااندااززۀۀ کافی گفته وو نوشته

 ووسفینۀ عرفانن وو آآثارر ددکتر دداارریوشش معانی وو مجلدااتت هایی خرمن ااددبب وو هنرخوشه
        ١۱٨۸نوشته هایی فرید االدین ررااددمهر مرااجعه کردد.

لذاا به مورردد ااست که پس اازز ااین مقدّّمه که به تفصیل گراائید وواارردد ااصل مطلب شویم
که تأثیر اامر مباررکک بر فرهنگ وو ااددبب اایراانن باشد.  

می رراا  تأثیر  ااین  که  ررسید  نظر  به  هم  مورردد  ااین  عنوااننددرر  ددووااززددهه  تحت  ددرر  تواانن 
موضوعع برررررسی قراارر دداادد:

– آآووررددنن وو نشر ااندیشۀ تجدّّدد اازز آآغازز تارریخ اامر.١۱

– تضعیف قدررتت وو سلطۀ علمایی مذهب، الااقل تا سی سالل قبل. ٢۲

– تروویج فکر تحریی حقیقت به جایی تبعیت کوررکورراانه اازز مرااجع تقلید.٣۳
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ساززیی براایی مشرووطیت وو ددموکرااسی. ددااددنن جامعۀ اایراانن وو ززمینه– تکانن۴

ساالرریی»، حتی ددرر جواامع کوچک ررووستائی. – تروویج «مرددمم۵

 شمسی. ١۱٣۳١۱٣۳– ااعتالءء مقامم ززنن – حتی کشف حجابب قبل اازز ۶

ززنی وو تحقیر تعدّّدد ززووجاتت.– تروویج تک٧۷

ددووستی اازز طریق اامانت وو صدااقت ددرر خدمت ووطن.– اارراائۀ ووطن٨۸

عاددیی٩۹ وو  بیگانه  نحل  وو  ملل  نجاست  ااندیشۀ  طردد  وو   رردد بین–  ااززددووااجج  کرددنن 
ااالددیانن.

– باززگرددااندنن حس مناعت اایراانی وو ااعتالءء نامم اایراانن ددرر جواامع خاررجی. ١۱٠۰

ددااددنن مجدّّدد به ززبانن فاررسی که با مباررززۀۀ– تحکیم ااددبب فاخر اایراانن وو ااهمیت١۱١۱
ررووسساانگلیسی وو  هند  ددرر  مدّّتتها  اازز  تاجیکستانن  ددرر  بینها  جنبۀ  قبل  االمللیها 

خودد رراا اازز ددست ددااددهه بودد.

– ااحیاءء وو توسعۀ برخی هنرها مانند موسیقی، معمارریی، وو غیر آآنن.١۱٢۲

بیش سالل  ااندیی  وو  شصت  وو  یکصد  مباررکک  اامر  آآغازز  اازز  بودد که  متذکّّر  باید  االبته 
به وو  مجهولیت  مرحلۀ  مقاررنن  اایراانن  ددرر  ددوورراانن  ااین  اازز  مهمی  بخش  که  نگذشته 

هذاا باید تصدیق کردد که تاکنونن ووقت کافی بوددهه ااست.  علٰى١۱٩۹خصوصص مقهورریت
براایی تجلّّی کامل آآنچه طرحح بهائی ددرر مورردد مدنیت آآیندهه متضمن ااست ددرر ددست
وو جامعه  ددرر  مباررکک  اامر  جانب  اازز  مدّّتت کوتاهه  همین  ددرر  ااثرااتی که  وو  ااست  نبوددهه 

فرهنگ اایراانن پدیداارر شدهه مصدااقق ااین شعر ااست:

کاین هنوزز اازز نتائج سحر ااستباشش تا صبح ددوولتش بدمد

– اامر بهائی نمودداارر حقیقی تجدّّدد بوددهه وو هست١۱

ااوولین تأثیر مهم اامر مباررکک رراا باید ددرر جهت پذیرفتن تجدّّدد وو تصدیق ااررززشش علم وو
هم وو  جستجو کردد  غربی  متزلزللتکنولوژژیی  ددرر  علماییچنین  سلطۀ  وو  قدررتت  کرددنن 

مذهب که عامل ااصلی حفظ سنن کهنه وو پوسیدهه وو مانع عمدۀۀ نفوذذ تمدّّنن غربب،
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بیاننااند.  حتی تعدااددیی اازز ااحکامم که هم ددرر حتی جهاتت مثبت وو ستوددنی آآنن، بوددهه
 آآمدهه، چونن حذفف منبر وو االغاءء نمازز جماعت (جز ددرر مورردد صلوةةااقدسسوو هم ددرر 

ددستورر نیز  وو  شودد؛  تلقّّی  باید  ررووحانیونن  قشر  فرمانروواائی  پایانن  معنایی  به  میت) 
تحریی حقیقت که هم ددرر آآثارر حضرتت بابب آآمدهه وو هم ددرر آآثارر حضرتت بهاءءااله به
معنایی ختم مرجعیت تقلید وو ااطاعت کوررکورراانۀ عامۀ مرددمم اازز علمایی شرعع حتی ددرر

هایشاالوااقع یکی اازز هدفف فیررسالۀ مدنیهاامورر مدنی عالووهه بر اامورر ددینی ااست.  
ددااددنن خطایی علمایی مذهب ددرر مخالفت با مظاهر تمدّّنن جدید ااست.  لذاا حقنشانن

ساززییددااررند محقّّقانی چونن ژژاانت آآفارریی که سخن اازز تأثیر مثبت ظهوررین ددرر ززمینه
  ٢۲٠۰ااند.نهضت مشرووطیت به میانن آآووررددهه

ذذیالنمونه رراا  مدررنن  فنونن  وو  علومم  تحصیل  لزوومم  ددرر  بهاءءااله  حضرتت  بیاناتت  اازز  اایی 
کنیم:نقل می

ددرر لوحح طرااززااتت آآمدهه: اامرووزز آآفتابب صنعت اازز اافق آآسمانن غربب نمودداارر وو نهر هنر اازز
).٢۲٠۰بحر آآنن جهت جارریی.  باید بانصافف تکلّّم نمودد وو قدرر نعمت رراا ددااشت (صص

).٢۲١۱هایی بزررگگ االهی ااست.  تحصیل آآنن بر کل الززمم (صصوو نیز: دداانائی اازز نعمت

وو ددرر لوحح بشاررااتت مذکورر: تحصیل علومم وو فنونن اازز هر قبیل جائز، وولکن علومی که
).١۱٣۳نافع ااست وو سبب وو علّّت ترقّّی عبادد ااست (صص

بمنزلۀ علم  ااست.   صنایع  وو  فنونن  وو  علومم  سومم  تجلّّی  مسطورر:  تجلّّیاتت  لوحح  ددرر  وو 
جناحح ااست اازز براایی ووجودد وو مرقاتت ااست اازز براایی صعودد.  تحصیلش بر کل الززمم،
وولکن علومی که ااهل ااررضض اازز آآنن منتفع شوند ... صاحبانن علومم وو صنایع رراا حق

).٢۲٨۸عظیم ااست بر ااهل عالم (صص

ااین که ددوو آآیین بابی وو بهائی تجلّّی وو نمودداارر کامل تجدّّدد بوددند اازز ااین جا به خوبی
ااشش رراا به مدااررسس جدیدکردد، مثال بچهشودد که هر کََس کارریی غیر سنّّتی میمعلومم می

میمی ررووززنامه  میفرستادد،  عینک  حتی  وو  میخوااند،  ااستززدد  شدهه  بابی  گفتند 
هایی بابی وو بهائی بر نهضت(رر.کک. مقالۀ ددکتر فریدوونن ووهمن ددرر باررۀۀ نفوذذ ااندیشه

).١۱۵یی شماررۀۀ هاخوشهفکریی اایراانن ددرر ررووشن
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– تضعیف قدررتت علمایی شرعع٢۲

به شهاددتت تارریخ هیچ مانعی ددرر ررااهه تجدّّدد وو ترقّّی اایراانن اازز سدّّ مستحکم خراافاتت،
تعصباتت، وو جهالت علمایی شرعع نیروومندتر نبودد، علمائی که ددرر براابر هر نوآآوورریی،

من جدید،  مدااررسس  تأسیس  مناززلل،  وو  شوااررعع  برقق  تأمین  دداارراالفنونن،حتی  جمله 
کرددند.خرووجج ززنانن اازز ززااوویۀ خمولل، وو نظائر آآنن سرسختانه مقاوومت وو مخالفت می

اامر بابی–بهائی تقلید اازز «مرااجع» مذهبی وو تسلّّط مطلق علماءء بر ووجداانن مرددمم رراا
مقالۀ ددرر  همواارر کردد.   جامعه  تعالی  وو  پیشرفت  براایی  رراا  ررااهه  نتیجه  ددرر  وو  برااندااخت 

نوآآوورریی اازز  بعضی  بهائی»  بابی وو  ااحکامم  وو  تعالیم  رراا که«تطبیق  جدید  ظهورر  هایی 
برشمرددهه بوددهه  ااسالمم  ااصحابب  ناموجه  سلطۀ  نداارردد.منافی  محملی  آآنن  تکراارر  وو  اامم 

سابق شرعع  علمایی  صریح  اانتقادد  اازز  سرشارر  بهاءءااله  حضرتت  وو  بابب  حضرتت  آآثارر 
ددرر  اایقانن،ااست.   مستطابب  بغداادد)کتابب  بهاءءااله (ددووررۀۀ  حضرتت  ااوولیۀ  آآثارر  اازز   که 

می ددین  علمایی  اازز  اانتقادد  ضمن  ددرر  حضرتش  ظهوررااست،  هر  ددرر  ااینانن  فرمایند که 
اازز تاززهه ااعرااضض  ذذهبجماللاایی  غیر  به  وو  نجویند  االهی  هوٰى،  جز  نموددند،   حق  

نیافته وومذهبی  خلقند؛  ااحتجابب  عواامل  ضمناًً  وو  هستند،  کامل  ضاللت  ددرر  ااند، 
ستاررهه به  رراا  ددین  ااززعلمایی  آآخراالزمانن  ددرر  باید  سماوویی  کُُتُُب  نبوااتت  ددرر  که  هائی 

فرمایند.آآسمانن ساقط شوند تشبیه می

تضعیف قدررتت علماءء پس اازز اانقرااضض حکومت قاجارر ددرر عصر پهلویی ووااقع شد وو
مصدااقق «عزتت اازز ددوو طبقه ااخذ شد، علماءء وو اامرااءء» تحقّّق یافت.  االبته ووقایع سی
سالل ااخیر ممکن ااست تصورر باززگشت قدررتت وو عزتت به علمایی شرعع رراا ددرر ذذهن
وو ااسلحه  نیروویی  بر  عزتت  وو  قدررتت  ااین  که  ااست  ااین  حقیقت  وولی  کند،  مجسم 

توااند اابدیی باشد.  ددرر مقابل، ااندیشۀ جداائی مذهب ااززتخویف متّّکی ااست وو نمی
سیاست هر ررووزز طرفداارراانن بیشتریی، حتی ددرر میانن جمع علماءء (که مخالف ووالیت

می پیداا  هستند)،  جدیدفقیه  ررژژیم  آآمدنن  مواافق  ددیرووزز  تا  که  علمائی  (حتی  کند 
بوددند).

ددرر باررۀۀ علماءء آآمدهه که "بزعم خودد ددرر علوبیانن فاررسی ددرر بابب ااوولل اازز ووااحد ثانی 
می سیر   حق ووررضایی  هستند  محتجب  خودد  قدررتت  بآیاتت   حق محقّّق  اازز  وو  نمایند 
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نمایند وو ااززهمین ذذلل علمایی ااسالمم رراا بس که بنسبت ااسالمم ااظهارر علم ااسالمم رراا می
 ٢۲١۱شوند."کسی که کالمم ااوو محقّّق ااسالمم بوددهه وو هست محتجب می

– تروویج ااندیشۀ تحریی حقیقت وو ترکک تقلید٣۳

ددرر  ااست.   حقیقت   مستقل وو  شخصی  تحریی  جدید  آآئین  تعالیم  ااعظم  کتابباازز 
دداارردداایقانن بهاءءااله  حضرتت  آآثارر  ددرر  رراا  ددوومم  مرتبۀ  شراافت  وو  ااهمیت  نظر  اازز  که   

ااند.ها وو شراائط آآنن ااختصاصص ددااددههجوئی وو ررااههصفحاتت متعدّّددیی رراا به لزوومم حقیقت

مغربب عقلددرر  علوممززمین  ظهورر  براایی  رراا  ززمینه  بودد که  هیجدهه  وو  هفدهه  قروونن  گراائی 
جدید همواارر کردد.  اازز ااین رروو به گزاافف نخوااهد بودد ااگر بگوئیم اایراانن هم به چنین

ززمینه ااین  وو  ددااشت  نیازز  تجدّّدد  عصر  ددرر  وورروودد  براایی  فکریی  جملهتحولل  اازز  ساززیی 
توسط ددیانت نوین تحقّّق یافت، کارریی که ددرر غربب توسط ررسالۀ معرووفف ددکاررتت وو

:سیر حکمت ددرر ااررووپا  به قولل مؤلف ٢۲٢۲گراایی ددیگر صوررتت پذیرفت.فیلسوفانن عقل
"پس اازز آآنن که فرنسیس بیکن اانگلیسی وو ددکاررتت فراانسویی قلعه وو حصارریی رراا که ددرر
بودد شدهه  ساخته  اانسانن  عقل  وو  ذذهن  محبوسس کرددنن  وو  محدوودد  براایی  ووسطٰى  قروونن 
به وو  آآنانن  ددستورر  به  ذذووقق  صاحبانن  مابعد  قروونن  وو  هفدهم  سدۀۀ  ددرر  خراابب کرددند، 
پیروویی اازز عملیاتت کپرنیک وو گالیله وو کپلر وو هارروویی وو دداانشمنداانن ددیگر اازز آآنن قبیل
به تحقیقاتت علمی اافتاددند وو به ززووددیی دداامنۀ آآنن تحقیقاتت ووسعت یافت تا به حالت

–١۱۶۴دداانیم به کجا حتی خوااهد ررسید." (صص حالیه ررسیدهه وو اازز ااین پس نیز نمی
١۱۶۵(

ااگر به تارریخ اامر مباررکک ررجوعع کنیم به ااعتقادد من آآقامیرززاا اابواالفضائل گلپایگانی
شوندنمونۀ کاملی بودد اازز کسانی که به تأثیر ظهورر جدید تبدیل به دداانشمنداانی می

شناسی وو قوتت نقد اافکارر وو عقائد، وو چه اازز لحاظظ ااحاطه ددررکه چه اازز نظر ررووشش
کنند؛ ددرر حالی که پیش اازز قبولل آآئین جدیدررشتۀ خودد با علمایی غربب براابریی می

بند ااحاددیث کهن وو اافکارر عتیق بودد چنانن که شرحح حالش بر ااین قضیه شهاددتتپایی
ترین کُُتُُب قدیم جغراافیا رراا کشف کردد وولی نشر آآننددهد وو ااوو بودد که یکی اازز مهممی

رراا به یکی اازز علمایی باختر سپردد وو حتی اامتیازز ااین کشف مهم رراا به خودد منسوبب
   ٢۲٣۳نکردد.
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ساززیی ددموکرااسی– ززمینه۵ وو ۴

هرچند نظامم اادداارریی بهائی بر پایۀ ددموکرااسی ددرر ددووررۀۀ حضرتت عبداالبهاءء وو-
ددموکرااسی لزوومم  بهاءءااله  حضرتت  ااما  گرفت،  شکل  اامرااله  وولی  حضرتت 

ددرر  جمله  اازز  رراا  ددنیاسیاسی  "لوحح  شدند:  یاددآآوورر  وو  سالطین  به  ررااجع  اامورر 
ررؤؤسایی عاددلل وو اامناءء بیت عدلل شدهه وو منصفین وو متبصرین بعد اازز تفكّّر،
ااشرااقق نیر عدلل رراا به عین ظاهر وو باطن ددرر آآنچه ذذكر شدهه مشاهدهه نمایند.

  ) اامت اانگلیز بآنن متمسك خوبب بنظر میاید  Londres  حالل آآنچه ددرر لندررهه (
،االوااحح مجموعۀ(مشوررتت اامت هر ددوو مزین ااست." (چه كه بنورر سلطنت وو 

)296صص مصر، طبع

ددرر  عمال بهاءءااله،  حضرتت  ززمانن  ددرر  تارریخی  سابقۀ  یک  با  بهائی که  اادداارریی  نظامم 
 وو خصوصاًً ددوورراانن حضرتت وولی اامرااله)1921 – 1892( ددووررۀۀ حضرتت عبداالبهاءء

ترددید سرمشقی براایی جامعۀ اایراانن بودد) به موقع ااجرااءء نهاددهه شد بی١۱٩۹۵٧۷–١۱٩۹٢۲١۱(
می هم  نقاطط  ددرر کوچکترین  چگونه  محفلکه  یک  اایجادد  با  رراا  جامعه  اامورر  تواانن 

فرااوواانن مواارردد  ددرر  تمشیت کردد.   وو  فصل  وو   حل اامت»  وو «مشوررتت  محلی  ررووحانی 
ااند وو اازز آآنها خوااسته شدهه که ددررمحافل محلی بهائی مورردد مرااجعۀ مسلمانانن بوددهه

ددااوورریی کنند. ااختالفف  وو٢۲۴مواارردد  بهائی  اادداارریی  نظم  بین  ااست  تفاووتت  قدرر  چه  وو    
ساختارر جامعه اازز ددیدگاهه علمایی شرعع که براایی مرددمم حق ددااشتن عقیدهه ددرر اامریی اازز
اامورر قائل نیستند وو معتقدند که عامۀ خلق باید عیناًً حکّّامم شرعع رراا که مرااجع تقلید

  ٢۲۵هستند پیروویی کنند.

مورردد  مدنیهددرر  حضرتتررسالۀ  ددستورر  به  عبداالبهاءء  حضرتت  توسط  جواانی  ددرر   که 
) باید یاددآآوورر شد که ااین ااثر فزوونن اازز یک رربع قرنن قبل١۱٨۸٧۷۵بهاءءااله نگاشته شد (

) مشرووطیت  ررووشن١۱٩۹٠۰۶اازز  اازز  بسیارریی  براایی  هویت)  اازز  غافل  که  ززمانن  فکراانن 
نویسطلبی شد وو نُُسخ ددستنویسندۀۀ آآنن بوددند ررااهنمائی براایی ددموکرااسی وو ااصالحح

گرفتند، وو اازز ااین جهت میخوااندند وو االهامم میبرددند وو میآآنن رراا چونن ووررقق ززرر می
ااند که مسلماًًخوااهی ددااشتهتواانن گفت که بهائیانن سهمی ددرر پیداائی ااندیشۀ مشرووطه

ددرر آآیندۀۀ اایامم ااسنادد وو مدااررکک بیشتریی براایی ااثباتت آآنن ددرر ددسترسس خوااهد بودد.
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وو اابتداائی  مدااررسس  تأسیس  یکی  ددموکرااسی  به  بهاءء  ااهل  خدماتت  بزررگترین  اازز 
مظفّّراالدّّین ددووررۀۀ  اازز  وومتوسطه  تجاووزز کردد  پنجاهه  اازز  آآنها  شمارر  بودد که  بعد  به  شاهه 

خصوصاًً ددرر تعلیم وو تربیت ددختراانن وو باسواادد کرددنن ززنانن نقشی ستوددنی اایفا کرددند،
نقشی که یک ااستادد ااسراائیلی دداانشگاهه حیفا پرفسورر سولی شاهورر کتابی رراا به آآنن به

کرددنن جامعۀ ززنانن)؛ وو ددیگر فعالل٢۲٠۰٠۰٩۹ززبانن اانگلیسی ااختصاصص ددااددهه ااست (نشر 
هایی ااجتماعیکه پیش اازز آآنن پایگاهی تبعی رراا ددرر جامعه حائز بوددند وو ددرر فعالیت

ددرر ززنانن  عالم  به  جنابب طاهرهه قرةةاالعین  بس قلیل ددااشتند.  سرمشقی که  مشاررکتی 
مشرقق بیسرااسر  دداادد  چنانکهززمین  ااست،  بوددهه  ززنانن  اافکارر  ددرر  تحولی  مبدأأ  گمانن 

حتی ددرر جمهورریی ااسالمی اایراانن هنوزز تقاوویم ززنانن اازز سرمشق اافتخاررآآمیز ااوو یادد می
کنند.

– ااعتالءء مقامم وو حفظ حقوقق ززنن، اازز جمله ددرر عرصۀ ااززددووااجج٧۷ وو ۶

یکی اازز بزررگترین هداایائی که ددوو ظهورر جدید به جامعۀ اایراانن بخشید ااعالمم تساوویی
ررعایت به  بهاءءااله  حضرتت  هرچند  بودد.   اانسانی  حقوقق  وو  شراافت  ددرر  مردد  وو  ززنن 
سواابق وو سنن ااسالمی تعدّّدد ززووجاتت رراا بالفاصله منع نفرموددند، ااما اازز همانن کتابب

آآید که ررضایت مظهر ظهورر با ااقتناعع به همسر ووااحد ااست، وو) برمیااقدسسااحکامم (
) اامرااله  وولی  حضرتت  ززمانن  ددرر  مباررکک  ااررااددۀۀ  عمل١۱٩۹۵٧۷–١۱٩۹٢۲١۱ااین  موقع  به   (

ددررآآمد وو چندززنی به طورر قطعی وو نهائی ممنوعع شد.  تبییناتت حضرتت عبداالبهاءء وو
حکم ددرر  ترددید  جایی  هستند  وو  بوددهه  ااحباءء  سرمشق  حضرتت که  آآنن  شخصی  ررفتارر 

گذاارردد.ووحدتت ززووجه باقی نمی

):١۱٧۷۴، صص۴، ججاامر وو خلقددرر سؤاالل وو جواابی با حضرتت عبداالبهاءء چنین آآمدهه (

"سؤاالل: تعدّّدد ززووجاتت چگونه ااست؟  جواابب: ددرر قرآآنن کلمۀ فانن خفتم ااال تعدلواا
می ااین  بر  دداللت  تعدّّددفوااحدةة   ... ااست  مقبولل  ووااحد  حکم  عندااله  که  نماید 

    ٢۲۶ززووجاتت سبب فسادد عائله ااست."

مندیی اازز تعلیم وو تربیت اازز همانن ززمانن حضرتت بابب ااعالممبراابریی ززنن وو مردد ددرر بهرهه
بهاءءااله حضرتت  ززمانن  اازز  ااجتماعی  حیاتت  وو  کارر  وو  شغل  ددرر  براابریی  بودد.   شدهه 
تصدیق شد وو متدررجاًً ددرر جواامع شرقق که آآماددۀۀ ااین تحولل اانقالبی نبوددند به موقع
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خانم عضویت  طورریی که  به  ددررآآمد،  ااززااجرااءء  ملّّی  وو  محلی  ررووحانی  محافل  ددرر  ها 
عمل مورردد  به  اایراانن)  جمله  اازز  (وو  شرقق  ددرر  اامرااله  وولی  حضرتت  حیاتت  آآخر  ددهۀ 

گامم، بلکه پیشهایی خدمت همگذااشته شد وو بسیارر ززنانن جامعۀ بهائی ددرر همۀ ززمینه
نمی بهائی  جامعۀ  ددرر  تحولی  چنین  وو  شدند  مردداانن  تواانست ددرر فضایی اایراانن،قدمم، 

اازز بسیارریی  که  خصوصاًً  باشد،  تأثیر  وو  اانعکاسس  بدوونن  مسلمانن،  جامعۀ  ددرر  حتی 
اافتادد.بهائیانن خویشانن غیربهائی ددااشتند وو ناچارر قانونن ظرووفف مرتبطه کاررگر می

شوااهدیی هست که ددرر شهر طهراانن بعضی اازز بانواانن بهائی حتی قبل اازز ااعالمم ررفع
ررضاشاهه پهلویی ( ززمانن  ددیی١۱٧۷حجابب ددرر  ) چاددرر سیاهه اازز سر برددااشتند.١۱٣۳١۱۴ماهه  

اادداامۀ براایی  که  بوددند  شرقی  ززنانن  نخستین  اازز  ااشرفف  خانم  قدسیه  چونن  کسانی 
مغربب به  عالی  برخیتحصیالتت  بهائی  اامر  ددرر  که  ااین  وو  ررفتند  (آآمریکا)  ززمین 

قواانین وو ااحکامم ااسالمی اازز جمله حکم صیغه یا متعه به کلّّی نسخ شد وو ررسم ضربب
وو جرحح وو اانوااعع خشونت ددرر مورردد هر اانسانی وو اازز جمله ززنانن وو کوددکانن براافتادد نمی
تواانست ددرر محیط ااجتماعع اایراانن بدوونن طنین وو بدوونن تأثیر باقی بماند، کما آآنن که

بند قواانین خانوااددۀۀ مسلماننقبل اازز اانقالبب ااسالمی جامعه که هنوزز ددرر مجموعع پایی
باقی ماندهه بودد با ووضع وو تصویب قانونن حمایت خانوااددهه کوشید بعضی اازز حقوقق
حقّّۀ ززنانن رراا به آآنانن ااعطاءء کند، قانونی که ااوولل کوشش ررژژیم جدید معطوفف به االغاءء

مقاله ددرر  چنانن که  شد،  آآنن  نسخ  (وو  ددیگر  هنرخوشهاایی  وو  ااددبب  خرمن  جلدهایی   ،
اامم.) تشریح کرددهه١۱۶

مؤلف کتابب  مشهورریی  تاککددالرراامم  صصررگگ  ددوومم،  می٢۲٧۷۶ (جلد  "تداابیر)  نویسد: 
کوشش وو  ااززعملی  مردد  وو  ززنن  تساوویی  ووااقعی  ااعمالل  براایی  بهائیانن  عظیم  هایی 

اامکاناتت ااین برررسی خاررجج ااست.  ددرر ااین باررهه همین بس که محفل ترقّّی نسواانن اازز
هایی بهائی اازز همانن نیمۀ عصر ناصریی برقراارر بودد وو باززتابب تدااوومم ااینااوولین تشکّّل

تواانن به خوبی ددرریافت.  سند مزبورر عکسیاانگیز میها رراا ددرر سندیی حیرتتکوشش
شش (١۱٢۲٩۹٨۸کنندگانن ززنن ددرر کالسس ااسپراانتو ددرر قزووین مربوطط به سالل ااست اازز شرکت

مم)، شش سالل پیش اازز به تخت نشستن ررضاشاهه."١۱٩۹١۱٩۹
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ها یا محافل ترقّّی نسواانن ددرر نقاطط مختلفۀ اایراانن به اانجامم ررساندندخدماتی که لجنه
به مملکت  ااکنافف  وو  ااطراافف  ددرر  ددختراانن  براایی  مدااررسس  اازز  تعدااددیی  تأسیس  حتی  وو 
اانشاءءااله ااست که  جدااگانه  مفصل  بحث  شایانن  خودد  بهائی  اافراادد  یا  محافل  همت 

   ٢۲٧۷ررووززیی موضوعع برررسی مستقلی خوااهد شد.

ددووستی صاددقانه– ووطن٨۸

شودد، ااماددووستی که ااحساسی طبیعی ااست نزدد همۀ اایراانیانن یافت میگمانن ووطنبی
ددووستی بهائی بهکند ااین ااست که ووطنآآنچه جامعۀ بهائی رراا ددرر ااین میانن ممتازز می

ااست. مقید  باشد  اامانت  وو  شراافت  به  مقروونن  وو  صاددقانه  خدمت  ااخالقی که  قیودد 
االه عالئی بودد که ددرر عصر قاجارر حقوققااشش فرددیی بهائی به نامم جنابب شعاععنمونه

شهرستانن به  رراا  تحویلسرباززاانن  اافراادد  یکایک  به  تا  بودد  برددهه  قزووین،  جمله  اازز  ها، 
ها ددرر شهر مذکورر بودد مرددیی بودد  ررضاخانن (پهلویی بعدیی) که ددرر ررأأسس قزااققددهد.

می اایشانن  اازز  ززووررگو.   وو  بینمقتدرر  ااوو  وو  تسلیم کند  ااوو  به  رراا  پولل  همۀ  خوااهد که 
رروودد وو اازز تهدید ررضاخانن هم نمیسرباززاانن تقسیم نماید.  جنابب عالئی ززیر بارر نمی

ررسد اازز نخستین کسانیترسد وو ددرر نتیجه مدّّتی بعد ووقتی ررضاخانن به سلطنت می
می ددعوتت  همکارریی  به  میکه  ااوو  به  رراا  قشونن  مالی  اامورر  وو  جناببکند  همین  سپردد 

 ٢۲٨۸عالئی بودد، چونن خودد شاهه ددررستی وویی رراا آآززموددهه بودد.

مجازز رراا  ووطن  به  نسبت  خیانت  نوعع  هیچ  وو  هستند  ممنوعع  قویاًً  ااررتشاءء  اازز  بهائیانن 
دداانند وو ددرر کارر ددوولت همیشه جدّّیی بوددهه وو هستند وو مسلماًً ااین صفاتت حسنه ااززنمی

هذاا شگفت نیست که باماندهه ااست.  علٰىددیدۀۀ همکارراانن مسلمانشانن پوشیدهه نمی
ووجودد تبعیضاتت عملی ددرر ددستگاهه ددوولتی (وو گاهه اامتناعع اازز ااستخداامم بهائیانن) عدّّۀۀ

ااند.  اایی اازز بهائیانن به مقاماتت رریاست، مدیریت، معاوونت ررسیدههقابل مالحظه

کنیم:عباررااتی چند اازز آآثارر بهائی رراا ددرر ااین جا به مناسبت نقل می

٢۲٩۹فرمایند:حضرتت عبداالبهاءء می

" ااحبایی االهی نهایت ااطاعت وو اانقیادد رراا بحکومت بموجب نصوصص االهی مجریی
منقادد وو  مطیع  وو  صاددقق  وو  خیرخوااهه  باید  ااحباءء  که  ااست  قاطع   نص  ... ددااررند 
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حکومت باشند.  ددیگر نفسی تأوویلی ننماید وو ااجتهاددیی نفرماید وو قیدیی ددرر میانن
نیاوورردد.  هذاا مقامم االمقربین."  ااشاررۀۀ «ااجتهاددیی نفرماید وو قیدیی ددرر میانن نیاوورردد»
به ررفتارر شیعه به پیروویی اازز علمایی شیعه ااست که به ااطاعت وو اانقیادد حکومت ظلم

بایست گرددنن نهند.نمی

ااند:وو نیز ددرر باررۀۀ مستخدمین بهائی ددرر ددستگاهه ددوولت فرموددهه

پرستی وو عفّّت وو پاکداامنی وو تنزیه وو تقدیس وو عداالت"به نهایت ررااستی وو حقیقت
)287صص ،3جج ،خلق وو اامر(وو اانصافف سلوکک وو حرکت نمایید." 

وو باالخرهه:

تواانن تحمل نمودد مگر خیانت بوطن.  ااگر نفسی بحکومت عاددله"هر ذذلتی رراا می
خیانت کند بخداا خیانت کرددهه ااست، وو ااگر خدمت کند بخداا خدمت کرددهه ااست."

– طردد ااندیشۀ ناپاکی ملل بیگانه ٩۹

اازز عوااملی که ددرر ااووااخر حیاتت عنصریی حضرتت بهاءءااله عدّّۀۀ کثیریی اازز ززررددشتیانن وو
٣۳٠۰به خصوصص کلیمیانن رراا به سویی اامر مباررکک جلب کردد مالحظۀ ررفتارر بهائیانن بودد

می ااحتراامم  رراا  بیگانه  وو  خوددیی  مذااهبکه  وو  ااقواامم  نجاست  به  شیعه  قولل  وو  کرددند 
 ااست که حکمکتابب مستطابب ااقدسسشمرددند.  ددرر غیرمسلمانن رراا به کلّّی مرددوودد می

ررفع نجاست اازز ملل ددیگر ددااددهه شدهه به ااین عباررتت "وو کذلک ررفع االه حکم ددوونن
به رراا  بهائیانن  حتی  وو  االه"  من  موهبةًً  ااخریی  ملل  عن  وو  ااالشیاءء   عن کل االطهاررةة 

فرموددهه تشویق  سایرین  با  ددووستانه  وومعاشرتت  بالرووحح  ااالددیانن  اامع  "عاشروو  ااند: 
االبریه. بین  االجاهلیه  حمیةُُ  تأخذکم  اانن  اایاکم  االرحمن   رففع منکم  لیجدوواا  االریحانن 
کل بدءء من االه وو یعودد االیه اانّّه لمبدءء االخلق وو مرجع االعالمین"  چنانن که مالحظه

شودد هر نوعع تعصب جاهلی ددرر اامر بهائی محکومم ااست، اازز جمله ددرر رروواابط بینمی
ااددیانن.

ااالددیاننهایی صدااقت ددرر ندااشتن تعصب مذهبی همانن ااززددووااجج بیناازز بهترین مالکک
ااست که ددرر جامعۀ بهائی بسیارر رراایج ااست، به خالفف شیعه که حاضر نیستند ددختر

هایی ززررددشتی وو یهوددیی که اازز ززناشوئی فرززندااننخودد رراا به غیرمسلمانن ددهند وو ااقلّّیت
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می وو  ددااشتند،  ااکرااهه  سخت  ددیگر  مذااهب  با  ددختر،  چه  وو  پسر  چه   ، باخودد  تواانن 
جامعه پذیرشش  مورردد  متدررجاًً  اارراائه کرددند  بهائیانن  مدلی که  هاییااطمینانن گفت که 

ددیگر ااعم اازز ااکثریت وو ااقلّّیت هم قراارر گرفت.

کند که ووقتی به ددیداارر ددوو عمۀ مسلمانش ددرر قزوویننگاررندۀۀ ااین سطورر فرااموشش نمی
شد گاهه ددرر حضورر وو بیشتر ددرر غیابب ما کهررفت وو ددرر محضرشانن چایی صرفف میمی

می تصورر  ددین  اازز  ددررخاررجج  رراا  ما  ااستفاددۀۀ  مورردد  ظرفف  یا  نعلبکی  وو  ااستکانن  شدیم 
کرددند!ددااددند وو به عباررتت ددیگر به خیالل خودد تطهیر میحوضض ووسط حیاطط کُُر می

– باززگرددااندنن حس مناعت اایراانی وو ااعتالءء نامم اایراانن ددرر جواامع ددیگر ١۱٠۰

نگاررندۀۀ ااین مقاله رراا هرگز ددعویی آآنن نیست که فقط بهائیانن بوددند که حس مناعت
رراا به اایراانیانن، که ددرر ددووررۀۀ قاجارر سرکوفتۀ ملل ررااقیۀ جهانن بوددند، باززگرددااندند.  به

تر مرددمم که سواادد یافته بوددندگمانن من ناسیونالیسم عصر پهلویی ااوولل، آآشنائی ووسیع
اایراانن تحقیقاتت  بر  گاهی  آآ فرددووسی،  شاهنامۀ  اایرااننبا  مورردد  ددرر  خصوصاًً  شناسانن، 

بهرهه باباستانن،  موااجهه  براایی  رراا  جامعه  تواانن  طبعاًً  غربی که  فنونن  وو  علومم  اازز  مندیی 
کردد، ددرر ررددۀۀ ااوولل عوااملی بوددند که غروورر ملّّیهایی ررووززگارر اافزوونن میمسائل وو چالش

عالم همۀ  ددرر  رراا  اایراانی  وو  اایراانن  بهائی  اامر  ااعاددهه کرددند.   رراا  مثبت کلمه  معنایی  به 
پرآآووااززهه کردد، مهاجراانن بهائی ددرر سرااسر جهانن با حفظ عمدۀۀ فرهنگ اایراانن معرفانن

من بهائی  آآثارر  هستند.   وو  بوددهه  آآنن  تمدّّنن  وو  اایراانن  مورردد  ددرر  االوااححکاررآآمدیی  جمله 
جمالل اابهٰى وو مکاتیب حضرتت عبداالبهاءء که خصوصاًً خطابب به پاررسیانن عز صدوورر

کند.  ااین مناعتبوددنن رراا به مرددمم ااین سرززمین االقاءء کرددهه وو مییافته مناعت اایراانی
گاهیپروورریی وو گزاافهاازز مقولۀ خیالل گوئی نیست، بلکه بر ااساسس ااین هوشیارریی وو آآ

ااست که حضرتت بارریی تعالی مظهر موعودد کل اامم وو ملل وو نحل رراا اازز خاکک اایراانن
براانگیخته وو بر آآنن سرززمین ددیرین منتی بزررگگ نهاددهه که هر قدرر شُُکر آآنن رراا کنیم کم

جماللکرددهه ووطنی  ددوولت  که  شد  خوااهد  مالحظه  "عنقریب  چونن  عباررااتی  اایم.  
محترمم ززمین  بسیط  جمیع  ددرر  یا "االحمدلهمباررکک  وو  خوااهد گشت"  حکوماتت  ترین 

بی االطافف  رراا  وویراانن  اایراانن  ااین  نمودد،  طلوعع  ددررخشندهه  آآفتابی  رراا  تارریک  اافق  ااین 
چنانن بداانید که  "یقین  یا  وو  آآفاقق کردد"  قبلۀ  رراا  ااین کشورر گمنامم  نمودد،  جلوهه  پایانن 
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عباررااتی که یا  وو  ماند"  حیراانن  عالم  دداانایانن  وو  ااعاظم  جمیع  اانظارر  نماید که  ترقّّی 
توااند مناعتی بیگمانن نمیکند بیگذشتۀ اایراانن رراا به عنواانن مرکز تمدّّنی تجلیل می

آآوورردد. ووجودد  به  ددرر ٣۳١۱بنیادد  عبداالبهاءء  حضرتت  بیانن  بجاست  چه  وو  آآننسفرنامۀ   
) که "ما ددرر اامورر سیاسی اایراانن اابدااًً مدااخله نداارریم، ااما ااگر ااین اامر٢۲حضرتت (جج

ددرر میانن هر یک اازز ملل وو ممالک غربب ظاهر شدهه بودد، آآنن ملّّت بر عالمیانن اافتخارر
نموددند."می

بهائیانن وو مرددمم منصف اایراانن حق ددااررند تفاخر کنند که سرچشمۀ تمدّّنن آآیندۀۀ جهانن
تواانند به ااین بالند که اازز ااین پس ززبانن فاررسی محل ررجوعع همۀددرر اایراانن ااست.  می

االسنۀ ددنیا خوااهد بودد وو به ااین مباهاتت کنند که میرااثث تمدّّنن کهن اایراانن بارر ددیگر
ززندهه وو تابندهه شدهه ااست. 

– تحکیم ااددبب فاخر اایراانن وو توسعۀ ززبانن فاررسی ١۱١۱

فرموددهه بهاءءااله  ووحضرتت  آآشکارر  اایراانن  آآسمانن  اازز  دداانش  آآفتابب  چونن  "اامرووزز  ااند: 
) ااست."  سزااوواارر  نمایند  ستایش  رراا  ززبانن  ااین  هرچه  پاررسیهویدااست  صصیارراانن   ،

٢۲٠۰    (

ااند: "تا تواانی همت نما کهحضرتت عبداالبهاءء خطابب به یکی اازز یارراانن غربب فرموددهه
ززبانن پاررسی بیاموززیی ززیراا ااین لسانن عنقریب ددرر جمیع عالم تقدیس خوااهد شد وو

االه مدخل عظیم دداارردد."ددرر نشر نفحاتت االه وو ااعالءء کلمةااله وو ااستنباطط معانی آآیاتت

اامر بهائی ضمن ااستمراارر ززبانن فاررسی تأثیر عمیق بر ااین ززبانن وو ااددبب فاررسی ددااشته
وو  – ااصطالحاتت   – لغاتت  آآووررددنن  جهت  اازز  بهائی  آآثارر  رراا  فاررسی  ززبانن  دداارردد.   وو 

اایی لغاتت اازز ززبانن گسترددۀۀ عربیمضامین متعدّّدد وو جدید بسیارر غنی کرددهه ااست.  پاررهه
اایی بهمأخوذذ ااست وو ددرر موااررددیی لغاتت کهنه ااعم اازز فاررسی وو عربی ددرر معانی تاززهه

ااند. کارر گرفته شدهه

آآثارر بهائی ااعتبارر رراا به ااددبب کالسیک وو ززبانن فاخر ااددبی باززگرددااندهه، ددرر حالی که
ررووشن اازز  تقلید  با  شیعه  ررووحانیونن  هستیم که  آآنن  غرببشاهد  مترجماننفکراانن  وو  ززددهه 
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بی بند وو بارر با ااستفاددهه اازز لغاتت بسیارر مهجورر وو ناهنجارر فقهی ززبانن فاررسی رراا به
ااند.حالتی بیماررگونه ددررآآووررددهه

فرووشی ددرر ززبانن ااست،هایی ددیگر ااددبب بهائی طردد تکلّّف وو تصنّّع وو فضلاازز شاخص
که خطاباتت مباررکۀ حضرتت عبداالبهاءء بر آآنن گوااهی صاددقق ااست.  حضرتت بهاءءااله

برددنن به گفتارر گویندهه ااست."  ددرر عین حاللااند پیااند: "آآنچه اازز ززبانن خوااستهفرموددهه
ددهد.پسند شدنن تن به اابتذاالل نمیااددبب بهائی براایی عواامم

گشوددنن ددرر بر رروویی شعر نو اازز سویی حضرتت بهاءءااله قابل تذکارر ااست، ااما ااین کارر
با ااعتداالل تمامم صوررتت گرفته وو بداانن جا نکشیدهه که ددررکک معانی مورردد نظر شاعر به

کلّّی غیرممکن شودد.

اازز جمله خصوصیاتت ااددبب بهائی کارربردد ااستعاررااتت وو تشبیهاتت وو به ززبانن ددیگر صورر
خیالل ااست که گاهه بر همانن شیوۀۀ قدماءء وو فُُصحایی ااددبب اایراانن صوررتت گرفته وو ددرر

هم مواارردد  عبداالبهاءءچناننبسیارر  حضرتت  آآثارر  ددرر  خیالل  صورر  تشریح  ددرر  بندهه  ااین  که 
شماررۀۀ هاخوشه( نوشته١۱۴،  بر)  نویی  شاعراانۀ  ززیبایی  تصویرهایی  وو  تمثیالتت  اامم 

گنجینۀ گذشته اافزووددهه شدهه ااست.

وو اابهٰى  جمالل  آآثارر  به  اانحصارر  ااست که  موسیقی کالمم  ددرر  بهائی  ااددبب  ددیگر  جلوۀۀ 
) که9، شماررۀۀ هاخوشهاایم (حضرتت عبداالبهاءء نداارردد، ززیراا ددرر جایی ددیگر بیانن کرددهه

حتی آآثارر حضرتت وولی اامرااله هم ددرر عین ااستحکامم وو جزاالت، اازز موسیقی خاصی
١۱٠۰١۱بهرهه دداارردد وو ااین مطلب رراا خصوصاًً ددرر توقیعاتی که حضرتت وولی اامرااله اازز سنۀ 

تواانن ددید.  ددرر باررۀۀ نثر مرسلبدیع براایی ااحبایی اایراانن صاددرر فرموددند به سهولت می
باید گفت که حضرتت عبداالبهاءء هم ددرر مفاووضاتت وو خطاباتت مباررکه وو هم ددرر االوااحح
خطابب به ااحبایی غربب، چونن لوحح پرفسورر فوررلل، ززبانی ساددهه وو قابل فهم عمومم رراا

برددهه به کارر  ااستاددیی  ددرر کمالل  وو کالمی  فلسفی  ددشواارر  مباحث  ددررستبراایی  ااند، که 
فضل وو  پیچیدهه  سبک  مقابل  ززبانننقطۀ  ددرر  کالمم  وو  فلسفه  کُُتُُب  ااغلب  فرووشانۀ 

مباررکۀ آآثارر  به  محدوودد  االبته  بهائی  ااددبیاتت  ااست.   متأخرین،  آآثارر  حتی  فاررسی، 
طلعاتت مقدّّسۀ ااین ظهورر نیست.  نویسندگانن بزررگگ وو شاعراانن ااررجمندیی ددرر دداامن

 ووتذکرۀۀ شعراایی قرننها که کُُتُُبی چونن ااند که یاددآآوورریی آآننااین اامر مباررکک پرووررددهه شدهه
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مرززها وورراایی  ددرر  نیست. شاعراانی  مقدوورر  گفتارر  ااین  ددرر  یافته  ااختصاصص  آآنانن  به 
وو بهاءءااله  حضرتت  منثورر  آآثارر  ستایش  اازز  پس  خودد  ااددبیاتت  تارریخ  ددرر  برااوونن  ااددوواارردد 
مقایسۀ ااجمالی آآنها با بهترین متونن کالسیک ااددبب فاررسی به ذذکر یک شاعر بزررگگ

می ااکتفاءء  ااوو (مسمط)  اازز  ااثریی  طاهرههوو  ااشعارر  باشد.   ااصفهانی  نعیم  آآنن  کند، که 
می وو  شدهه  نقل  جا  آآنن  وو  جا  ااین  هم  شعرااییقرةةاالعین  عظیم  ااکثریت  اازز  وولی  شودد، 

تذکرهه ددرر  ذذکریی  اامثالهما  وو  شهید،  ووررقایی  عندلیب،  چونن  بهائی  ااددبیبزررگگ  هایی 
عربی لغاتت  اازز  پالوددهه  نثر  خصوصاًً  وو  اابواالفضائل گلپایگانی  نثر  مورردد  ددرر  وو  نیست 

تاککتنها  (ججررگگ  سخن گفته  تجلیل  با  بعضا٢۲ًً  بهائی که  ددیگر  نویسندگانن  وو   ،(
خاوورریی ددرر خاررجج جامعۀ بهائی نیز به عنواانن ااددیب معرووفف بوددههچونن جنابب ااشرااقق
ااند.ااند مسکوتت ماندهه

شعراایی بهائی چونن نعیم ااصفهانی ااین اامتیازز ناگفته رراا ددااررند که ددرر ااسلوبی سهل وو
ممتنع مباحث ااستداللی (عقلی وو نقلی) رراا که سابقه ددرر ااددبب منظومم فاررسی ندااشته

اامماایی آآووررددههااند.  برخی اازز مزاایایی شعر بهائیانن رراا ددرر جایی ددیگر طی مقالهطرحح کرددهه
، ساللپیامم بهائیکند (رر.کک. مجلۀ که محقّّق رراا ددرر پژووهش ااین موضوعع یارریی می

2005(

طنزگوئی بدوونن وورروودد ددرر هجو وو هزلل اازز هنرهائی ااست که گمانن ددااررمم کمتر شاعریی
ررضا ررووحانی (بهائی) هماوورردد باشد.ددرر میانن معاصراانن با غالمم

– ااحباءء وو تشویق هنرها، اازز جمله موسیقی ١۱٢۲

هنر خطاطی ددرر آآثارر حضرتت بابب مورردد توجه وو ستایش مخصوصص قراارر گرفته.  ددرر
ااقدسس میکتابب  قراارر  تجلیل  مورردد  موسیقی  ااست که  عرووجج  نرددبانن  رراا  آآنن  وو  گیردد 

فرمایند.  حضرتت عبداالبهاءء موسیقی رراا اازز فنونن ووااررووااحح به اافق ااعلٰى توصیف می
دداانند وو ددرر چند لوحح میرززاا عبدااله معلّّم موسیقیعلومم ممدووحه ددرر ددررگاهه کبریا می
ددهند، همانن نفس ااررجمندیی که اازز پدرر، یعنی آآقارراا مورردد تشویق مخصوصص قراارر می

حسین، یعنیااکبر فرااهانی، وو اازز برااددرر بزررگتر، یعنی میرززاا حسن، وو اازز آآقا غالممعلی
سه وو  (تارر  موسیقی  تعلیم  خودد،  ددستگاههپسرعمویی  ااوو  خودد  وو  گرفت  هاییتارر) 

موسیقی اایراانی رراا تدووین کردد وو براایی ضبط وو ثبت وو تدااوومم ددرر ززمانن با سعۀ صدرر به
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آآموخت.   مصاحبددیگراانن  میدداائرةةاالمعاررفف  صص٣۳نویسد (جج  "سیستم٢۲٩۹٠۰٩۹،   :(
ددستگاهه که اامرووزز ددرر موسیقی اایراانن ووجودد دداارردد میرااثث ددوورراانن قاجارریه ااست ووددووااززددهه

شودد میرززاا عبداالهها به ااوو ددااددهه میاایی که ااختیارر تدووین ااین ددستگاههشخصیت عمدهه
تا ١۱٢۲۶١۱( نوااززندهه١۱٣۳٣۳٧۷  که  ااست  ھھ.قق.)  بوددهه  ممتازز  معلّّم  یک  وو  برجسته  اایی 

ااست." 

نویسد که: میمردداانن موسیقی سنّّتی وو نوین اایرااننفر ددرر جلد ددوومم االه نصیرییحبیب
حسین غالمم"آآقا  آآقا  نزدد  بعد  وو  وویی  نزدد  نخست  عبدااله که  میرززاا  برااددرر  حسینقلی 

نوااختن تارر آآموخته وو ااستادد ززمانن خودد ددرر ااین ررشته شدهه بوددبه پارریس براایی پر کرددنن
ددرر  خالقی  ررفت."   اایراانی  موسیقی  صفحۀ  اایرااننچند  موسیقی  جلدسرگذشت   ،

سیرتت وونویسد که: "مرددیی باحقیقت بودد وو ددرروویشیکم، ددرر باررۀۀ میرززاا عبدااله می
ااوولل  جلد  ددرر  بهرووززیی  شاپورر  اایمانن."   ااهل  وو  ااخالصص  اایرااننچهرههبا  موسیقی  هایی 

می جمعیاددآآوورر  معرووفی  موسی  به کوشش  اایراانن  موسیقی  ررددیف  ووشودد که  آآوورریی 
بوسیلۀ ووززااررتت فرهنگ وو هنر ووقت چاپپ شد وو منبع آآنن ررددیف میرززاا عبدااله وو آآقا

کند کهااند.  خالقی هم تصدیق میقلی وو ددیگر هنرمنداانن موسیقی سنّّتی بوددههحسین
ااخالقق ااثر  بر  ددیگر،  هنرمنداانن  خالفف  به  ررسید،  بزررگسالی  به  ووقتی  عبدااله  میرززاا 
کریمانۀ جبلّّی تصمیم گرفت که هرچه رراا فراا گرفته ددرر ااختیارر شاگردداانن خودد نهد وو

ددستگاهه ررددیف  بودد که  علیبدین گونه  آآقا  رروواایت  حقیقت  ددرر  اامرووزز  موسیقی  هایی 
ااخالقق ااین  شد.   تعلیم  وو  تثبیت  عبدااله  میرززاا  آآقا  پسرشش  توسط  که  ااست  ااکبر 
کریمانه ااگر هم جبلی بودد ااما به علّّت اایمانن ااوو به اامر بهائی قوتت خاصص گرفت وو

گر شد.  ددکتر منتظراالحکماءء ددرر ووصف ااستادد خودد گفته:ددرر عمل جلوهه

   ددرر برجج سماءء موسقارریی ماهیاایی آآنن که به ملک علم وو دداانش شاهی

    هستی تو خداا ااگرچه عبدااللّٰهیتاررددرر خُُلق وو ااددبب فرددیی وو ددرر تارر وو سه

علی شد که  متذکّّر  حسینباید  آآقا  شاگردداانن  اازز  ووززیریی،  ررددیفنقی  اازز  قسمتی  قلی، 
هایی ااوو رراا به خط موسیقی غربی نوشت وو سجیۀ جاوودداانی بخشید.

ددرر لوحح معرووفف مصدّّرر به «اایی بارربد االهی» که حضرتت عبداالبهاءء خطابب به میرززاا
ددهند.  ددرر ااینااند، آآشنائی کامل خودد رراا با موسیقی نشانن میعبدااله مرقومم فرموددهه
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چندینلوحح ااسامی چهارر موسیقی نامم  وو  موسیقی کهن  آآالتت  چهارر  دداانن قدیم، ذذکر 
وو گوشه ااصلی–فرعی  میددستگاهه  حیرتت  اانسانن  وو  ااست  آآمدهه  اایراانی  موسیقی  هایی 

سالگی اازز اایراانن به عرااقق وو بعد ترکیه وو ااددررنه وو٩۹–٨۸کند که حضرتت عبداالبهاءء که اازز 
ددستگاهه به  ددررجه  ااین  به  چگونه  شدند  تبعید  گوشهعکّّا  وو  موسیقیها  ررموزز  وو  ها 

گاهی ددااررند.  ددرر لوحی ددیگر خطابب به همین میرززاا عبدااله وویی رراا ااصیل اایراانی آآ
کنند بر آآنن که "ااگر تواانی االحانن وو اانغامم وو اایقاعع وو مقاماتت ررووحانی بکاررتشویق می

بر، موسیقی ناسوتی رراا تطبیق بر ترتیل الهوتی کن، آآنن ووقت مالحظه فرمائی چقدرر
  ٣۳٢۲تأثیر دداارردد وو چه ررووحح وو حیاتت ررحمانی بخشد."

ااییاایی نبودد که عدّّههااکبر فرااهانی یگانه خانوااددههباید متذکّّر بودد که خانوااددۀۀ میرززاا علی
هایی متعدّّدد ددیگر بهائی چونن خاددمماازز اافرااددشش ددرر موسیقی مهاررتت یافتند.  خانوااددهه

میثاقق، بدیعی، میثاقیانن، ددرر عالم موسیقی صاحب شهرتت هستند.

شاخه ددرر  ااستعدااددها  برووزز  موجب  هنر  وو  ززیبائی  به  بهاءءااله  حضرتت  اامر  هاییتوجه 
مشکین اازز  خطاطانن  همۀ  شد.   ظریفه  صنایع  اازز  هفتمتعدّّددیی  ااستادد  عنواانن  به  قلم 

می یادد   نقّّاشیخط مبدعع  وو   شدههخط بیانن  ااوو  مخصوصص  آآلبومم  ددرر  چنانن که  کنند، 
سیاهه ددرر  نقّّاشی،  ددرر  مینیاتورر،  ددرر  تذهیب،  ددرر  خصوصاًًااست.   معمارریی،  ددرر  قلم، 

– اامانت  حسین  مهندسس   – سیحونن  هوشنگ  (مهندسس  یاددگارریی  اابنیۀ  ساختن 
نامم  (... صهبا  فریبرزز  میمهندسس  خاطر  به  بهائی  ااستادداانن  متعدّّدد  چوننهایی  آآید که 

گردددد.ووقت محدوودد ااست شرحح آآنن به آآیندهه محولل می

 "سبب علو ووجودد وو سمو آآنن علومم وو فنونن وو٣۳٣۳ااند:حضرتت بهاءءااله ددرر لوحی فرموددهه
صنایع ااست ... صاحبانن علومم وو صنایع رراا حق عظیم ااست بر عالم."  مسلماًً صنایع

شودد، وو چقدرر تفاووتت ااست بین ااین طرزز نگاهه که صنایعوو فنونن شامل هنرها نیز می
ساززیی ووددااند وو آآنن نحوۀۀ نگاهه مذهبی که مثال مجسمهرراا سبب ااعتالءء عالم هستی می

تشبیه نوعع  هر  حتی  وو  اانسانی  پیکر  حتّّینقّّاشی  وو  مکرووهه  رراا  طبیعت  عالم  ساززیی 
بیند.ممنوعع می
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ددرر  رراا  ملّّت  یک  بزررگواارریی  مالکک  عبداالبهاءء  مدنیهحضرتت  میررسالۀ  بیانن  چنین   
شمس چونن  معاررفف  اافق  اازز  ااست که  آآنن  ددرر  ملّّتی  هر  سعاددتت  وو  "عزتت  فرمایند: 

٣۳۴مشرقق گرددند."

می نقل  محافل  ددرر  ااسالمی که کمتر  حدیث  یا  جمیلخبر  خداا  آآنن که  بر  دداالل  شودد 
فی دداارردد  ددووست  رراا  جمالل  وو  کرددههااست  حاصل  مصدااقق  مباررکک  اامر  ددرر  االحقیقه 

٣۳۵ااست.

سخن پایانی

وو آآفاقی  تأثیرااتت  اازز  ااعم  اایراانن،  فرهنگ  ددرر  مباررکک  اامر  اانعکاساتت  وو  تأثیرااتت 
ووسیع بسیارر  آآمد  آآنچه گفته  اازز  مسلماًً  عمیقاانفسی،  ااحیاناًً  وو  چوننتر  ااما  بوددهه،  تر 

ندااشته بهائی  جامعۀ  به  ظنّّی  حسن  بوددهه که  ددست کسانی  ددرر  قلم  ااززتاکنونن  وو  ااند 
عباررااتت وو  مسلمانانن،  تشتّّت  براایی  خاررجی  توطئۀ  فتنه،  جونن  کلماتی  با  ظهوررین 

ااند، نه حقیقت ددرر جائی ثبت شدهه وو نه ااسنادد وو مدااررکک آآنن،موهن ددیگر یادد کرددهه
 وو ااشاررااتی ددرر مورردد ااثرررگگ تاککجز به ندررتت، اارراائه شدهه ااست.  اازز ددوو جلد کتابب 

ررسد کهآآئین جدید بر اانقالبب مشرووطیت وو مقاالتی محدوودد ااگر بگذرریم به نظر نمی
به اایراانی  جامعۀ  وو  اایراانن  ااجتماعی–فرهنگی  پیشرفت  ددرر   مهم ااقلّّیت  ااین  سهم 

ها وو مقاالتتددررستی تعیین شدهه باشد.  ااخیرااًً جواامع یهوددیی–مسیحی با نشر کتابب
معین کرددهه حدووددیی  تا  اایراانن  تارریخ  ددرر  رراا  خودد  سهم  اایراانن  خاررجج  ااینکددرر  ااند.  

االمقدوورر با اارراائۀووظیفۀ محقّّقانن بهائی ااست که سهم بهائیانن رراا ددرر ااین عرصه حتی
مدااررکک مستند نشانن ددهند.  ااین مقاله رراا فقط قدمی کوچک ددرر ااین ررااهه ددشواارر باید

تلقّّی کردد.

بریم:سخن رراا با بیتی اازز صائب تبریزیی به پایانن می

رراا ززیر سپر ددرر جنگ پنهانن کرددنن ااست تیغمقامم حرفف بر لب مهر خاموشی ززددننددرر

هایاددددااشت
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١۱) ررنه کرووسه   –R. Crousset.بوددهه فراانسه  ددرر  اایراانی  مطالعاتت  اانجمن  ررئیس   (
آآمدهه ااست. L’Aame de l'Iranمقالۀ ااوو ددرر کتابب 

). ٩۹۶ (صص١۱٣۳٧۷٧۷ززااددهه –  – ترجمۀ صنعتیچکیدۀۀ تارریخ کیش ززررددشت– کتابب ٢۲
.١۱٣۳٨۸٠۰– طبع سالل ٣۳
 که ددرر ااووااخر ددوورراانن ساسانی نگاشته شدهه جبر تقدیر وو سرنوشتمینویی خردد– ددرر ۴

می معلومم  وو  مشخّّص  رراا  جهانی  یعنیمسائل  ما،  بحث  مورردد  ددووررۀۀ  ددرر  وولی  دداارردد، 
گاهی، کید بوددهه ااست وو ااین که خردد وو دداانش وو آآ ددووررۀۀ گاتها، ااختیارر مورردد نظر وو تأ
ددوورریی وو  ااهورراامزدداا  سویی  به  گراایش  وو  ررااست  ررااهه  برگزیدنن  براایی  اانسانن  ررااهنمایی 
خوااهیم سخن  هم  بازز  ززررددشتی  آآئین  ددرر  ااختیارر  باررۀۀ  ددرر  ااست.   ااهریمن  اازز  گزیدنن 

گفت. 
جاللل۵ مهندسس  اازز  ددوومم  ترجمۀ  مؤلف کتابب –  آآشتیانی،  وواالدّّین  ززررددشت،مزددیسنا 

). ٢۲٢۲٣۳ (صص١۱٣۳٧۷٣۳، چاپپ هفتم، حکومت
ززررددشت– ۶ کیش  تارریخ  ااوولل، چکیدۀۀ  چاپپ  بویس،  مریی  اازز  ترجمۀ١۱٣۳٧۷٧۷،   ،

. ١۱۴١۱ززااددهه، صصهمایونن صنعتی
– ضمناًً خردداادد وو یا هوررووتاتت مینویی کمالل وو تندررستی ااست وو اامرتاتت یا اامردداادد٧۷

مظهر جاوودداانگی.
.١۱٨۸٠۰، صص١۱، ججاامر وو خلق– ٨۸
.٣۳ وو ٢۲، صص یارراانن پاررسی– ٩۹
شدنن همانن مجموعه ظاهرااًً حضرتت بهاءءااله ااشاررهه به ررووشن٣۳– ددرر لوحح شماررۀۀ ١۱٠۰

می بودد  براافرووخته  ززررتشتی  آآئین  ددرر  االهی که  آآتش  آآتشمجدّّدد  آآنن  فرمایند: "ااکنونن 
توااند به معنی محبتااندااززهه هویدااست ..."  آآتش میآآغازز برووشنی تاززهه وو گرمی بی

االه باشد. 
.١۱١۱٩۹–١۱١۱٨۸– همانن کتابب مریی بویس، صص ١۱١۱
ددهد آآئین مذکورر اازز– ددرر ااین مورردد مجملی ددرر تکمله خوااهیم آآوورردد که نشانن می١۱٢۲

متافیزیک وو حکمت االهی عارریی نیست.
.  ااین قسمت چونن مستند ااست نقل شد بدوونن آآنکه٢۲٢۲٣۳– کتابب آآشتیانی، صص١۱٣۳

همۀ عقائد ااین مؤلف طی آآنن کتابب رراا تصدیق کنیم.

336



                                           آآززااددیی فکر وو بیانن ددرر آآیین بهائی13سفینة عرفانن ددفتر 

.١۱٩۹٨۸٣۳– نشر ددوومم با ااضافاتت، سالل ١۱۴
سوشیانس١۱۵ ذذکر  (سوشیانس–  قطعۀ ها  ددرر   عامم معنایی  به  ۴٨۸/١۱٢۲هایی کشوررها) 

هاییااند: "کسانی که با پیروویی اازز ااندیشۀ نیک بایستهگاتا آآمدهه وو چنین تعریف شدهه
هایی مزددااست ووررسانند.  کردداارر اایشانن بر پایۀ ررااستی وو آآموززششخودد رراا به اانجامم می

ااند."به ددررستی براایی چیرگی وو براافکندنن خشم گماررددهه شدهه
– یکی ددیگر اازز ااین مشخّّصاتت تجسم ززنن ااست به صوررتت فرشته (حورریه).١۱۶
.٢۲۶۴مم، اازز صفحۀ ١۱٩۹٩۹۶، ٧۷، شماررۀۀ هایی خرمن ااددبب وو هنرخوشه– ١۱٧۷
، جلدهایی خرمن ااددبب وو هنرخوشه: "تصوفف وو اامر بهاءء" ددرر فریداالدّّین ررااددمهر– ١۱٨۸
اایی کوتاهه به آآثارر عرفانی: "ااشاررههدداارریوشش معانی.  ررسالۀ سلوکک؛ هم اازز اایشانن ١۱٣۳

) اابهٰى"  ااقدسس  جلد هاخوشهجمالل  عرفانن١۱،  به  "نگاهی  مؤلف:  همین  نیز  وو  )؛ 
ددرر  ااسالمی  عرفانن  با  مقایسه  ددرر  جلد هاخوشهبهائی  ااست:١۱۶،  اایشانن  اازز  هم  وو  ؛ 

. کنز ااسراارر
– مرااددمانن اازز مجهولیت آآنن که حتی قانونن ااساسی وو قواانین مدنی اایراانن تا حالل١۱٩۹

اامر بهائی وو جامعۀ بهائی رراا به ررسمیت نشناخته ااست.
، ترجمۀ فاررسی١۱٩۹١۱١۱–١۱٩۹٠۰۴اانقالبب مشرووطۀ اایراانن، – ژژاانت آآفارریی ددرر کتابب ٢۲٠۰

سالل  شخصیت١۱٣۳٧۷٩۹نشر  بعضی  نقش  بر  خصوصاًً  اابواالحسن،  شاهزااددهه  چونن  ها 
ااززلیاننمیرززاا شیخ وو  بابیانن  برخی  وو  طائرهه  به  ملقّّب  طهراانی  عصمت  بانو  وو  االرئیس 

ااند چونن ملکآآباددیی وو اافرااددیی که محتمال با اامر بابی مرتبط بوددههچونن یحیٰى ددوولت
می اانگشت  اایراانن  مشرووطۀ  ددرر  حرکتاالمتکلّّمین  ما  عقیدۀۀ  به  حالی که  ددرر  گذاارردد، 

ذذهنی وو فکریی که حضرتت بابب ددرر جهت تجدّّدد اایجادد کرددند عامل ااصلی تسهیل
نهضت مشرووطۀ اایراانن بودد.  

نمی٢۲١۱ نفسی  بر  ظلم  علماءء  ااین  ااگر  آآمدهه که  ااین کالمم  ددنبالۀ  ددرر  حکم–  وو  کرددند 
کرددند بازز جایشانن ددرر آآتش بودد.بغیر اازز آآنچه ددرر قرآآنن ناززلل شدهه نمی

ررااهه٢۲٢۲ ررووشش  ددرر  "گفتارر  رر.کک.  کتابب –  ضمیمۀ  که  ددکاررتت"  اازز  عقل  سیربرددنن 
، طهراانن١۱٣۳٧۷۵ اازز مرحومم محمدعلی فرووغی ااست (چاپپ جدید، حکمت ددرر ااررووپا

– نشر االبرزز).
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اایی مجهولل ددرر اازز آآثارر نویسندههحدوودد االعالم من االمشرقق االی االمغربب– ااین کتابب ٢۲٣۳
مصاحبااند ( ھھ.قق. ااست.  کشف ااین کتابب رراا به تومانسکی منسوبب ددااشته۴قرنن 
صص١۱ ددیگریی٨۸٣۳۵،  شدهه که کاشف  ررووشن  محقّّقانن  همۀ  بر  قضیه  اامرووززهه  وولی   ،(

).٢۲۶٣۳/٢۲، ررگگ تاککبوددهه ااست (رر.کک. "گوااهی عّّمه قزووینی"، منقولل ددرر 
لطف٢۲۴ ددرر –  آآجداانی  اایرااننااله  مشرووطیت  اانقالبب  وو  (طهراانن، علماءء   ١۱٣۳٨۸٣۳(

می نقل  رراا  علماءء  ااین  اازز  بعضی  صص عقائد  وو ۴٠۰، ٢۲۵، ٢۲۴کند (رر.کک.   ،۴۶– 
وو  – قمی  میرززاایی   – نائینی  محمدحسین   – مرندیی  نجفی  اابواالحسن  شیخ  حاجج 

االغطاءء).باالخرهه شیخ جعفر نجفی کاشف
 ددرر مورردد ووالیت فقیه ددرر اایراانن ددررگرفته ااست آآیت٢۲٠۰٠۰٩۹– ددرر بحثی که به سالل ٢۲۵

گوید که مرددمم عاددیی حق نقد وولی فقیه رراا ندااررند، ززیرااااله مصباحح یزددیی صریحاًً می
حق عاددیی  مرددمم  ااساساًً  وو  ااست  مسائل  ااین  به  وورروودد  اازز  قاصر  عاددیی  مرددمم  «عقل 

وورروودد به سیاست رراا به ااین معنی ندااررند.»
می٢۲۶ توضیح  عبداالبهاءء  حضرتت  لوحح  همین  ددرر  حضرتت–  ززمانن  ددرر  که  فرمایند 

ها ااندااززهه ندااشت.  لهذاا اامر به ثالثث وو ررباعع وومحمد "کثرتت ااززددووااجج ددرر میانن عربب
)١۱٧۷۵، صص۴، ججاامر وو خلق(مشرووطط به تعدیل (ررعایت عداالت) فرموددند." 

ااند.  کتابب– ددرر ااین عرصه جنابب حسامم نقبائی ااطالعاتت مفیدیی بر جایی نهاددهه٢۲٧۷
گمانن حاوویی مطالعاتی ددرر ااین ززمینه ااست.آآقایی شاهورر هم بی

رراا٢۲٨۸ قضیه  تفصیل  ااست که  محفوظظ  وو  موجودد  عالئی  سرلشکر  خاطرااتت  ددفتر   –
کند.بیانن می

فصل ٢۲٩۹ به  شودد  ررجوعع  نیست کتابب ۴–  سیاسی  نهضت  یک  بهائی  نشرآآئین   ،
.١۱٣۳۶١۱آآلمانن، 

– رر.کک. ددوو مقالۀ ززیر: اازز ددکتر مهردداادد اامانت، "عواامل ااجتماعی ااقبالل یهوددیانن٣۳٠۰
ددیانت به  اایراانن  ززررددشتیانن  "اایمانن  ووهمن،  فریدوونن  ددکتر  اازز  بهائی"؛  آآئین  به  اایراانن 

.١۱۶، جلد هاخوشهبهائی"، ددرر 
.٢۲، ججمنتخباتی اازز مکاتیب عبداالبهاءء؛ وو ۴، ججاامر وو خلق– رر.کک. ٣۳١۱
رر.کک. ٣۳٢۲ خلق–  وو  ججاامر  صص٣۳،  صص ٣۳۶۴،  االهی»،  بارربد  «اایی  لوحح   ،٣۳۶۴–
٣۳۶۵ .
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. ٣۳٠۰۶، صص٣۳، ججاامر وو خلق– ٣۳٣۳
. ٣۳٠۰۶– همانن کتابب، صص٣۳۴
، تألیف ددکتر سید جعفر سجاددیی،فرهنگ ااصطالحاتت وو تعبیرااتت عرفانی– ٣۳۵

ااند که اانن االه تعالی جمیل یحب االجمالل.: "ددرر خبر آآووررددهه٢۲٨۸٩۹، صص١۱٣۳٧۷٩۹طبع 
ووررددیی جمالل هر چیزاالدّّین سهرههررسد که مؤلف به پیروویی اازز شهاببچنین به نظر می

بیند.رراا ددرر کمالل آآنن می
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